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A KOR FALARA'
Zalán Tibor

Évfordulók
Elmúlt az első év. Éppen egy esztendeje már. Épp egy éve, hogy

Apa meghalL Sokféle időszámítást el tudtam volna képzelni, ezt a
mostanit nem. Olyan értelmetlen is, kikerülhetetlen is. Történtek
dolgok akkor, amikor Apa még élt, és történtek, történnek dolgok,
amikor már nem élt, nem él. Apa előtti idő, Apa utáni idő - mondom.
Még élt Apa, mondom, behatárolva az időbe a történést, Apa már nem
él, mondom máskor, és ezzel is pontosan jelzem, mikor történt, ha
történt valami. Hogy szinte már nem volt értelme, mert ő nem... nem
tudom. Apa-idő nincs, mert nincs többé Apa. Isten elveszítése lehet
ilyen, az élmény, a felismerés, hogy az égben nem laknak. Hogy
laktak talán, de már nem. Az égben nincs lakás.

A kudarc, hogy a földön egyedül vagyunk. Magunk, s még
csak nem is magunkért. Mire elmosolyodunk, megőszül a sze-
münk. Mi következünk el lassan, jut eszünkbe így Halottak Napja
táján, amikor gyertyáinkkal a temető felé imbolygunk. Kezdhetjük
számolni a halottainkat, egykorúakat, fiatalabbakat, alig öregebbe-
ket. És hirtelen nagyon nehéz lesz a levegő. Krizantém-szag,
föld-szag, halál-szag. Paradox helyzet, hogy a halottszagot az élők
érzik, és nem is nagyon lehet leírni, milyen az, konszenzus van
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ebben, ebben van konszenzus, én érzem, te érzed, ő is érzi, ha van
bátorsága megérezni.

A legrosszabbkor halt meg Apa. Persze, nem lehet jókor meghalni,
tudjuk, de ha már a halál elszólította őt tőlünk, választhatott volna más
napot is, mint október 22. Az ország az ötvenhatos forradalom
megünneplésére készül ilyenkor, készült tavaly is, ilyenkor. Ebbe jött
bele a halála, ebbe az adventi ötvenhatozásba. És mennyi halott,
mennyi különféle halott, akik sokkal fontosabbak ennek az országnak,
mint Apa. Itt vannak mindjárt a mártírhalottak, velük van a legkeve-
sebb gond. Méltósággal haltak a háborús tereken, vagy méltósággal
viselték a méltatlan kezek által nyakukba dobott kötelet. Felnőttek,
gyerekek, öregek, ártatlanok, férfiak, nők. Azután itt vannak a nem
mártírok, de halottak. Éppen olyanok ők (volt létükben és porló
jelenükben), mint amazok, csak a másik oldalán álltak a ténylegesen
létező, vagy az eszmeileg kreált barikádnak. Nem mindegy, persze,
hogy nem mindegy; hol álltak. De most halottak ők is. Velük mi
legyen? El vannak temetve. És ők sem magukat temették el, hanem
eltemetődtek az őket túlélők által, oda, ahova tették őket, oly
szertartással, amilyet elhatároztak nekik. Az unokájuk ugyanolyan

Folytatás a 48. oldalon



Seprősi-Czárán György

Pasziánsz
CSAK AMI NINCS
(rondó)
Mostanában eg\Te gyakrabban ór/ek indíttatást, hogy arról

írjak, ami nincs. Ami van. a/t megírják a lipok (napi, heti,
havi folyondárok). Amit persze a/ ellenlel (ellenség?!) kapás-
ból megcáfol és vis/oni. És a/ ami-van-csatározásba egyre
többen éreznek késztetést belepofazni. Lassacskán mindenki-
nek mindene van. Véleméme és iga/a - ahogy mondják. A
dolog logikája itt ke/d elcsús/.ni. a hangnem fél hanggal fel-
hangolódni, ami éppen elég ahhoz, hogy ne élvezzük ezt a
játéknak már semmiképpen nem nevezhető fogvicsorgatást.
Legalább dorong szorongna az ajkak között! En nemcsak a
politikusokat, de a közélet minden egyéb (ön)jclölt lovagját
beíratnám a zeneiskolába, összhangzattant tanulni. (Ha mára
politika tanodában nem okítható.)

Tehát. Induljunk ki abból, ami nincs. Például a szélből,
merthogy az sincs. Még mielőtt megköveznének a kijelenté-
semért, s cáfolatául a szél szinonimáit sorolni kezdenék, meg-
magyarázom. (Te jó ég. mar én is! Pedig amikor az írógé-
pembe befűztem a lapot, még azt gondoltam, legalább én
tiszta maradhatok. Hogy nem kell magyarázkodnom, hiszen
az mindig gyanús. Hiába, ilyen időket élünk!)

Fúj a szél. Túl a megállapításon: fújni csak az tud, aki/ami
van. (Szelni meg talán bizony a fúj.) De félre a tréfát! Tegye
föl a kezét aki látott már szelet! Áhá, szóval te láttál! És
mondd csak, milyen von: riat, izé... A szemembe fújta a
homokot és belefütyült a kéménybe. Barátom, te nem a szelet
láttad, hanem a fölkavart homokot, a bőrödön érezted az apró
szemcsék sercegését, a szemgolyódon meg a szúrást. A ké-
menyfütty ügyében pedig nem lehettél szem-, csak fültanú.

Hát igen.
Márpedig szél akkor is van.
De nem úgy, barátom, ahogy annak minden hordaléka! És

most érkeztünk el a - számomra - lényeges kérdéshez.
Volna-e szél hordalék (matéria, anyag) nélkül?! (Meg-

jegyzem, a levegő is anyag, szemnek láthatatlan alkotókból
tevődik össze, ám ennek magyarázata legyen a tudósok dol-
ga, én most arról írok, ami nincs.)

Szerintem szél - az nincs.
Fölkavart, vágtázó homoktenger, száguldó száraz falevél,

fodrozó, olykor csapkodó víztükör - az van.
Nem akarok sem a vágtázó homoktenger porszeme, sem

„ágrólszakadt" őszi falevél lenni. Nem kívánom én a háborgó
tenger hullámmoraját, sem a Ti.sza mocsoktól habos vízfelü-
letét. Legszívesebben magam is szél lennék, vagy szerényen:
szellő. Fuvallat, ha így jobban tetszik. De - sajna - én nem
lehetek szellő, fuvallat, szél, vihar, orkán. Merthogy szél - az
nincs. Én pedig vagyok.

Sajnálom. Komolyan, nagyon sajnálom, hogy magam is
csak hordalék. De azért van a szeleknek egy fajtája, ahol nem
érzem vágtázó homokszemnek (stb.) magam. Ez pedig a for-
gószél. Úgy gondolom, forgószél - az van.

És ott állunk a forgószél közepében, ketten, te meg én,
arcunk egymáshoz simul. A forgószél - természeténél fogva,
szclscgcből következően - hordja a szemetet és sendergeti
körülöttünk, körbe-körbe. Mi csak állunk, mint két összera-
gasztott kőszobor, azzal a különbséggel, hogy hajunkat össze-
kócolja, aztán egymáséba gabalyítja a forgószél. Nem látjuk,
csak érezzük egymást, s halljuk a körülöttünk tornyosuló sze-
métdarabok koppanását, zizzenését. Jó így nekünk.

Mindaddig, amíg el nem áll a forgószél (ami van). Akkor
(talán a távolból) alszél moraja hallik, érzik, amit már nem
is próbálunk hasonlítani kedves forgószelünkhöz, s megkü-
lönböztetésül egyszerűen csak úgy hívunk majd: fing.
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Padár Julianna

A pörölő idő
Megszökött újból a nyár
ellopta éltető sugarát.
Vad szelek pörgetik
lábam előtt a
halott levelet,
hajamra ezüstöt
fúj a Hold,
dér zúdul
lázas homlokomra,
fagyott szirmok
borzolják gondolatom,
- feszített húr
a pörölő idői
Dermeteg süvegcsúccsá
merevül a világ!
Csillag-távlatokba
sodorja lelkemet
a téli magány...

Ember a Földön!
Viharomban lámpásom vagy:
Kézmeleg emberiséged
világítsa hószirom-fehérre
fekete-fátylas arcomat!

Szávai Katalin (6. oszt.) munkája



Kerékgyártó T. István

A NYELV ÉS ÉN

„Nyelvem határai
világom határait jelentik'

Ha érzelmes vallomást kellene írni a
nyelvről, Ludwig Wittgensteintől szár-
mazó címadó idézettel el is kezdhet-
ném és be is fejezhetném. Csakhogy az
idézetek - még ha Wittgensteinnél ma-
radok is - keveset bizonyítanának, hi-
szen „amit nem tudunk elgondolni, azt
nem tudjuk gondolni: tehát nem tudjuk
mondani sem azt, amit nem tudok el-
gondolni". Ám a rezignáltnak tűnő idé-
zet a világra vonatkozó képzettársítá-
sok egész sorát indítja el, melyekkel
nem akarok meggyőzni senkit, mert a
hamis vélemények mélyen benne gyö-
kereznek mindenkinek életében. A
nyelv határairól és a világ határairól is.
S azt is tudom: nem elég csak ismételni
a hamis véleményekkel szemben a he-
lyeset. Mert a helyesnek látszó véle-
mény is lehet hamis, s a nyelv mindent
kibír. Ha valaki tisztában van a gram-
matikai szerkezetekkel, ha ismeri a
szavak jelentéstanát, s ha gondolatai is
vannak, bármit elmondhat. S megint-
csak Wittgensteint idézve: „az, hogy a
világ az én világom, abban mutatkozik
meg, hogy a nyelv határai (nyelvé,
amelyet egyedül értek) az én világom
határait jelentik".

Ám ebből az is következik, hogy
teljességgel mindegy: egyáltalában ki-
nek van igaza. Vagy legalábbis mind-
egynek kellene lennie. Holott a nyelvi
közlés előfeltételezi, hogy valamiféle
igazságról meg vagyunk győződve, s a
legtöbbször meg is akarunk győzni va-
lakit igazságunkról. Igazából a nyelv-
vel is játékot űzünk, s minél hajléko-
nyabban vagy ezoterikusabban képes
valaki gondolatait megfogalmazni, an-
nál meglévesztőbb lehet. A személyes
világ határai ugyanúgy szerepet játsza-
nak ebben, mint ahogyan a nyelvi kife-

jezőképessége! Legfeljebb a határokat
tágíthatjuk. S ha csak egy kicsit erősen
éljük át a világ dolgait, élményeink
intenzitása cáfol meg minden kívülről
ránk erőszakolt teóriát Mert itt nem
végiggondolásokról van szó, hanem
életről. Nem rendszerről, hanem min-
dig új, sohasem ismétlődő valóságok-
ról. Valóságokról, ahol a következő
nem folytatása az előbbinek, de egé-
szen új, előre el sem képzelhető, elmé-
letekkel, következetes véggindolások-
kal meg nem fogható valami. És a határ
bennünk van csak, akik a nyelvet hasz-
náljuk. Ha feloldhatatlan ellentmon-
dást érzünk valahol, a magunk határai-
hoz érkezünk el; magunkról beszélünk,
ha ezt megállapítjuk, nem a dolgokról.
Nem feledkezve meg arról sem, hogy
vannak határvonalak, amiket nem
gyengeségünk, gyávaságunk vagy ér-
zéketlenségünk húz meg bennünk be-
nyomás-lehetőségeinkkel szemben.

A nyelvhasználat szabadságfoka
ugyan végtelen, de a kimondott szóé
nem mindig. Mert a szó valóban veszé-
lyes fegyver. Különösen a diktatúrában
válik ez szembetűnővé, ahol a nyelv-
használat is az ideológia foglya. S a
meghátrálásnak van olyan módja, mi-
kor valaki csak többszörösen rejtjelzett
üzeneteket mer megfogalmazni. Kez-
detben gyávaságból, később viszont
annyira tökéletesen kidolgozható ez a
módszer, hogy már csak a sejtetés fon-
tos. A „mintha-nyelvhasználat", mely
lelki megnyugvással jár mindazok szá-
mára, akik nyíltan nem akartak beszél-
ni. Ha valaki valamiről gondolkozott,
azonnal fellépett az öncenzúra kény-
szere. De ennek voltak elegáns formái
is, hiszen az elmúlt években akár Es-
terházy Péter sem jelenhetett volna

meg. S éppen ő volt az, aki alanyban és
állítmányban gondolkozott, nem pedig
népben és nemzetben. Mert ha az utób-
bi eszmei irányultságot választotta vol-
na, s „stílusdiktátori" szereptől bi-
zonnyal elesik.

A nyelvet azonban mindenki más-
képp birtokolja, mint ahogyan a világ-
ban is másként és másként él minden-
ki. Az örök absztraktság magányából
azért nehéz kilépni, mert a tökélyre vitt
forma veszik el. Ki tudná pontosan
leírni, mit jelent a valósághűség? Tár-
sadalomkutatóként is csak arra lehe-
tünk képesek, hogy a „kimerevített va-
lóságról" többé-kevésbé érvényes
megállapításokat közöljünk, melyek
akkor és ott igaznak látszottak, később
azonban egyészen más validitással je-
lennek meg. A valóságok ugyanis vál-
toznak, akárcsak az életmegnyilvánu-
lások. A mindennapi élet rejtélye lát-
szólag az azonosságokban, az ismétlő-
désekben rejlik, valójában viszont a fel
nem ismert különbségekben. A nyelvi
igazodás - akár szépíróról, akár társa-
dalomkutatóról legyen szó - a diktatú-
rában meglepően egyszerű volt. Min-
denki tudta, hogy miről mit szabad írni.
Szemben a demokráciával, mikor a
gondolatszabadság szinte határ nélküli.
Nincsen pont, ahonnan a támogatás, a
tiltás és a tűrés határai egyértelműen
megvonhatok lennének. S ez a felsza-
badulás - paradox módon - újabb
csapdákat hozott felszínre. A nyelv-
használat szabadsága ugyanis az ideo-
lógia béklyóitól való emancipációt je-
lenti, de nem teljes mértékben. Az
igazodás kényszere újra és újra felszín-
re tör. A nyelvhasználatban vannak
olyan szavak, melyeket csupán kellő
magasztossággal lehet kiejteni. S itt

* A cikkben szereplő idézetek Ludwig Wittgenstein „Logikai-filozófiai értekezés" (Budapest, 1963, Akadémiai Kiadó)
című művéből valók. A század egyik legnagyobb filozófusának e munkája a nyelv általános elméletét, mégpedig a valóság
természetének megértéséhez kulcsot adó teóriáját képviseli. Paradox módon „valami olyat, amit maga az az elmélet
kifejezhetetlennek, bármely kifejtését pedig értelmetlennek tekint." Csak így érthető meg az a sokszor idézett
megállapítása, mely szerint „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell".



nem olyan stílusbravúrokra gondolok,
mint például a „népnemzeti gerinc",
hanem egész egyszerűen a nyelvi men-
talitásra.

Ha valaki bonyolultan fogalmaz, ha
alárendelő mondatszerkezetek burjá-
noznak nyelvhasználatában, könnyen
megkaphatja az érthetetlenség vádját.
S ebben van is igazság. Mert joggal
lehet arra gondolni, hogy valamit eltit-
kol, valamiről nem akar mindenki szá-
mára érthetően írni vagy beszélni. De
hát ki reménykedhet abban, hogy üze-
netét mindenki egyformán érti? Némi
túlzással akár azt is írhatnám: legfel-
jebb a népi mondókák jelentéstartalma
nem hoz zavarba senkit. S ha igaz az,
hogy a nyelv határai a világ határait
jelentik, így a személyes nyelvhaszná-
lat határai a személyes világ határait,
az előbbi kérdésen aligha csodálkozha-
tunk. Éppenséggel bele is nyugodha-
tunk abba, hogy nyelvi közösség nem
létezik. Mert ha valaki magyarul beszél
vagy ír, egyáltalán nem biztos, hogy
ugyanazt gondolja az adott dologról,
mint a másik. Sajnálkozhatunk ezen,
vagy akár belenyugvóan is tudomásul
vehetjük, ám a tények makacs dolgok.
Olyannyira, hogy a mindennapi példák
garmadájával bizonyíthatnánk a nyelv-
és beszédhasználat furcsa ellentmondá-
sait. Kivált az utóbbiét, hiszen bárki
érzékelheti, hogy az emberek csak egy-
mással beszélnek, nem pedig egymás-

A NYELV ÉS ÉN

nak. Mindenki csak a maga gondolata-
ira figyel, és csak szavakat hall a másik
szájából, nem gondolatokat és érzése-
ket.

Minden szónál, ami távolról is érinti
az ő gondolatait, rögtön ezek kapcso-
lódnak be, és a másik az övénél veszi
fel ismét ugyanígy ezt a fonalat. Am
nemcsak a köznapi nyelvben tapasz-
talhatjuk azt, hanem a teoretikus nyelv-
használatban is. Míg a mindennapi be-
szédben a szójátékok jelentik a
keresztutakat, ahol az egymást kereső
emberek felismerhetetlenül találkoz-
nak, és mennek el egymás mellett,
addig a tudományos nyelvben a kate-
góriák és a különféle fogalmak egyéni
használata. Ha azt a jelzős szerkezetet
írom le, hogy „kulturális megfosztott-
ság", más képzettársítás ébred azok-
ban, akik ismerik Th. W. Adornot és
W. Benjámint, mint akiknek fogalmuk
sincs róluk. Groteszkül tragikus fájdal-
makkal gondolhat bárki arra, hogy a
leírás pontosságához nincs is előisme-
retekre szükség. Csakhogy ebből pusz-
ta meghátrálás következik. Mert nem
az a baj, hogy az egyik ember nem ért
egy szót sem abból, amit a másik
mond, de legalább vegye észre, hogy
nem érti, legalább kérdezzen néha
vagy haragudjék, tiltakozzon ellene.
Nyelvszociológusok figyeltek fel arra
a jelenségre, hogy a kifejezés gazdag-
sága és hajlékonysága a társadalmi
helyzettől függő. Minél alacsonyabb
társadalmi státuszú valaki, annál egy-
szerűbb a nyelvhasználata. S ez a tény

megint csak azt erősíti meg, hogy a
személyes világ korlátoltsága félreis-
merhetetlenül a korlátolt nyelvhaszná-
latot vonja maga után.

Ha erről az összefüggésről elfeled-
kezünk, legfeljebb a „nyelvművelés"
gyermeteg illúzióinak rabjai lehetünk.
A nyelvi választékosságnak és elegan-
ciának helye van. Ha a társas élet
színterein egy-két órát eltöltünk, aligha
lehetünk bizakodóak. A nyelvhaszná-
lat brutalitása sokkal hamarabb zavar-
ba ejt, mint ahogyan történetileg eltű-
nődhetnénk a legősibb magyar szavak
meglepően gyakori előfordulásán. De
ez a brutalitás vehető észre a közkézen
forgó regények, napilapok körében is,
ami újólag azt igazolja, hogy a nyelv
határai a használó határait jelentik, mi-
ként a feltételezett fogyasztóét is. A
nyelvhasználat ellaposodása ott kezdő-
dik, ahol a személyes világ kiüresedik.
Mert arm rendet visz akár a leghétköz-
napibb beszédbe is, az nem választható
el az ember köznapi életétől. A mate-
riális és a szellemi elnyomorodás nyel-
vi elnyomorodással is jár; a nyelvi
sémák tömlöceiben pedig csak a „mel-
lébeszélés" él meg. S ez nem mond
ellent annak a wittgensteini megállapí-
tásnak, hogy a „nyelv álruhába öltözte-
ti a gondolatot. Mégpedig úgy, hogy az
ember nem következtethet az öltözet
külső formájából a felöltöztetett gon-
dolat formájára, mert az öltözet külső
formája egyáltalán nem abból a célból
készült, hogy a test formájának megis-
merését lehetővé tegye".
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Szenti Ernő

A fáradhatatlan anyanyelv
Nem vagyok a nyelv anatómusa.

Különböző szövegek megírásakor -
legalábbis ezt én így szoktam megélni
- rábízom magamat a szavakra. Mint
az az úszó, aki viteti magát a folyó
sodrásával. Akkor haladok előre szán-
dékaimban, ha pontosan azok a fogal-
mak jutnak az eszembe, melyek legtel-
jesebben tolmácsolják a bennem ka-
vargó érzéseket és gondolatokat.

A mondatírás kezdeti periódusában
a sejtés, a találgatás, a keresgélés a
domináló. A kikristályosodás akkor in-
dul be, teljesedik ki, ha sikerül rálel-
nem a hangnemre, az adekvát stílusra.
Az ihletett állapot lényegében automa-
tikussá vált fogalmazás. Az a szellemi
folyamat, amikor az ösztönös ráérzés
ráakasztja magát a legmegfelelőbb
mondatra. Apropó mondat. A tradicio-
nális irodalomban egyik mondatból
következik a másik. Folytatják egy-
mást a mondatok. Magamra vonatkoz-
tatva a szituációt, azt kell hogy mond-
jam, ahány mondat, annyi gondolati-
hangulati irányultság. Minden szó,
minden mondat a maga sajátos módján
és lehetőségeivel járul hozzá a valóság
érzékelhetővé tételéhez.

Itt és most nem kevesebbre vállal-
koztam, mint arra, hogy bemutassam
szövegeim működési mechanizmusát.
Hogy úgymondjam, ruhátlanul soha és
sehol sem lép fel általam kitalált mon-
dat. Annál inkább a képiség páncéljá-

ban. Esetemben a metafora a láttatás, a
vizualitás fegyverhordozója.

A filmesek beszélnek álló és mozgó
kameráról. Valóságláttatásom lényegé-
ben ellentétekre alapozott. Szüntelenül
változik a kamera állása, de ez nem jár
együtt minden esetben mozgással. Oly-
annyira nem, hogy számtalan esetben a
szövegmozgás produkálja a változat-
lant.

Vagy vegyük az egzakt kérdését.
Rendelek mellé társat, de az a sejtés.
Netalán az álom, esetleg a megfogha-
tatlan. Ha valamelyik mondatomban
kinyomja maga fölé a fényeket az
öröklét, szinte biztosra vehető, hogy a
következő sorok ceremóniamestere a
pillanat lesz, és segítője a gótikusán
nyújtott árnyék. Költői gyakorlatom-
ban a paradoxon a valóság emblémája.
Ezen eset sem pikantériamentes. A pa-
radoxonra a véletlenek segítségével ta-
lálok rá. Csakhogy a véletlenek - az én
munkamódszeremben legalábbis - a
praxis fizetett alkalmazottjai.

Évek óta tart fejemben a fogalmak
konok és váltakozó kötélhúzása. A
győztes szavakból áll össze a mondat.
A tollat én fogom, de a leírt szöveg
áttételeken keresztül kötődik értel-
memhez. A ráció monopolhelyzetbe
kerülése rögtön lelohasztaná versírói
kedvemet

Különböző kedvezményeket kap tő-
lem a nyelv. Ellenszolgáltatásul mű-

ködteti képzeletemet, nyitottá tesz a
kifejezhetetlen iránt, beavat a szóval
elérhetetlen titkába. Talán Wittgen-
s te int idézem: „Nyelvem hatásai vilá-
gom határait jelenti.".

Hiszem és vallom a nyelv autonó-
miáját. A nyelv is működteti a maga
védekezési mechanizmusát. A nyelvi
változatlanság maga a halál. Az egysí-
kúan működtetett nyelv az agyi beszű-
külés jele. A humortalan nyelv mögött
perceken belül rálelnek a jószeműek a
sérülések okozta kedélybetegségre. A
nyelvtől nem idegen a fintor, a gri-
masz, a kópéság. Csak léptékbeli a
különbség a történelem tömegjelenetei
és a zártkörű nyelvi bemutatók között.

Mint ahogy oxigén nélkül nincs
élet, úgy nyelvi kreativitás nélkül sincs
önmegvalósítás. A nyelv látásmódokat
kapcsol egybe, hiteket és ízléseket terel
egyazon irányba. Ahol szem elől té-
vesztődik az életismeret, ott kezdetét
veszi a szavak reménytelen keresgélé-
se. Ahol a szavakat segíti az értelem és
a szemfüles érzelem, ott nem marad
adós a többletkeresés reménye.

A nyelv a költői gondolat iránytűje.
Az alulteljesített szó rosszabb a csön-
deknél. Azoknál a csöndeknél is, miket
évezredekkel ezelőtt írt fel a szükség-
letek listájára a fáradhatatlan anya-
nyelv.
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Láng Eszter

Irnak-e még?
(Pintér Istvánnak Kisújszállásra)

Vajon írnak-e még verset lobogó hitű volt társaim,
a pályán megmaradók,
húsz év óta magukat naponta feláldozok,
napról napra, évről évre, apránként,
anyanyelvi kultúránk zászlaját magasra tartva?

Vajon süt-e úgy még belőlük a hit és a lelkesedés,
hogy érdemes és kell a fáklyát
az utánunk jövőknek megmutatni,
hadd világoljon pislákoló fénye
a homályhoz szokott szíveknek!

Vajon írnak-e még verset a Pintér Pisták,
s fordítgatják-e a görög líra gyöngyszemeit magyarra,
örömfakasztó ünnepi perceket idézni?

Hová tűntek e nagyreményű ifjak,
tehetségüket szerényen viselők, kik
a küldetés hitét mások tanításában bírták
a katedra mögött,
és sohase koptatták eldugott, szegény
szerkesztőségek csorba lépcsőit
a Mozgó Világnál sem a Kortársnál?

Vajon írnak-e még sorsostársaim
szép jambusokat, ha csak maguknak is,
szívük gyönyörködtetésére és megnyugtatására?

Vajon írnak-e még e hajdani barátok verset?
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Varga Gyöngyi

Tanuljunk nyelveket?
„Language isfossilpoetry."

Emerson
(A nyelv megkövült költészet)

A kisgyermek értelme anyanyelvén
nyiladozik. Nincs is ehhez hasonlítható
másik nyelv a világon. A többit úgy
hívjuk: idegen nyelv. De ha megfejt-
jük, amit közvetít, ismerőssé válik, tá-
jul belső és külső világunk.

Tanuljunk hát nyelveket, mert a ki-
tartó, hosszú folyamat edzi agyunkat,
fegyelmezetté teszi gondolkodásunkat.
Logikus a nyelv szerkezete, úgy, mint
a matematika világa. A nyelvtani sza-
bályok megértése, megjegyzése után
sok-sok gyakorlás kell a készségszintű
alkalmazáshoz. Az élő nyelv azonban
nem csak szabályos formákat tartal-
maz, hanem minél sokrétűbb, annál
több kivételt is. Ha mindezt bevéssük,
nem csiszolódik-e elménk? Tudták ezt
már a régi tanítómesterek is a görög és
a latin nyelv oktatásánál.

De melyik nyelvet válasszuk? A
könnyebbet vagy a nehezebbet? Ki
tudja eldönteni egyáltalán, melyik egy-
szerűbb? Biztos, hogy minél jobban
tudunk egy nyelvet, annál inkább kide-
rül, hogy még mi mindent nem tudunk.
Éppen ez a kimeríthetetlen gazdagság
teszi széppé a tanulását és a tanítását is.

Van-e legszebb nyelv? Termé-
szetesen van, nekünk a magyar. De
nem hideg mérlegelés alapján döntünk
így. Ha más nyelvek hangzását vizs-
gáljuk, különböző az, kinek melyik
nyelv tűnik dallamosabbnak. így zene
is a nyelv. Jobban is tudja utánozni,
akinek jobb hallása van. A jó kiejtést
egészen korán el lehet sajátítani, de az
a veszély is fennáll, hogy ha akkor
rosszul rögződik, később már szinte
lehetetlen változtatni rajta. Ez nagy
felelősség. A magyartól eltérő hangok
képzését nem szabad csak leírás alap-
ján vagy kazettáról elkezdeni megta-
nulni, hiszen gyökeresen eltérhet az
artikulációs bázis, s látni kell a képzés
helyét, módját. A híres cambridge-i
nyelvi laboratóriumban mindenkinek
külön monitoron nagyítják ki az anya-
nyelvű beszélő szájmozgását. Az osz-
tályteremben is odamegy a tanár a

kezdő tanulókhoz, egyenként, hogy
meggyőződjön a helyes utánzásról.
Azonban nemcsak a magán- és mással-
hangzók, a kettős, sőt hármas magán-
hangzók újak, hanem a szóhangsúly és
a mondatdallam is különbözik. Az
utóbbi különösen azonnal elárulja az
idegenszerű kiejtést Ezt valóban na-
gyon sok eredeti anyag hallgatásával
lehet tökéletesíteni. A magyarban min-
den szó az első szótagon hangsúlyos,
más nyelveknél ez nem így van. Min-
den ismeretlen szó hangsúlyát ponto-
san jelölni, rögzíteni kell, annál is in-
kább, mert annak jelentésmegkülön-
böztető szerepe is lehet.

A formai elemek azonban csak esz-
közei a tartalomnak, mindannak, amit
a nyelv közvetít. A nyelv egy nemzet
múltját, hagyományait és szokásait, tu-
dományát, irodalmát, kultúráját tárolja
és átadja. A nyelvi órák műveltségi
órák is egyben. Szinte észrevétlenül
erősíti egymást két alapigazság: minél
jobban tudunk egy nyelvet, annál több
ismeretanyagot nyerünk általa, s minél
több eredeti szöveget olvasunk, annál
mélyebb nyelvi problémák jutnak fel-
színre. A képes magazinok, újságcik-
kek olvasgatása során alakul ízlésünk,
bővül ismeretanyagunk. A tanulók ide-
gen nyelven szerzett ismereteiket más
tantárgyaknál is hasznosíthatják, pél-
dául a történelem, földrajz, a termé-
szettudományok és a művészetek köré-
ben.

Az élő nyelvek sokszínűsége főleg a
beszélgetés, társalgás során bontakozik
ki. Ahhoz, hogy szabadon használhas-
suk a jellegzetes beszédfordulatokat,
kifejezéseket, sok kész elemet kell rak-
tározni. A versek, dalok megjegyzése,
egy-egy szöveg emlékezetbe vésése,
egész mondatokban történő összefüg-
gő elmondása jó előkészítést jelente-
nek. A különféle beszédhelyzetekben
történő reagáláshoz mindezek kombi-
nálására, gyors felidézésére van szük-
ség. Az automatizálást jól szolgálják a
mondatátalakítások, a nyelvi laborató-
riumi drilles gyakorlások. A humoros
párbeszédek, a drámajátékok, a cso-
portos viták már egyéni színezetet is
visznek a nyelvórák folyamatába.

Ügyes irányítással alakítják a viselke-
déskultúrát, a vitakészséget, a szabadi-
dős tevékenységet. A legmodernebb
audiovizuális eszközök mint a videó és
a számítógép - a bevált, hagyományos
módszerek mellett - érdekessé, válto-
zatossá és sokkal hatékonyabbá teszik
a nyelvtanulás alapjában véve kemény
erőfeszítést, kitartást igénylő munká-
ját

A három-négy éves, rendszeres,
idegen nyelvvel való foglalkozás alatt
olyan nyelvtani és lexikai alapok rak-
hatók le, melyekre ráépíthető bármely
szakterület szókincse (pl. jogi, orvosi,
közgazdasági), melynek segítségével
szakcikkeket lehet olvasni és írni, előa-
dásokat lehet tartani, üzleti tárgyaláso-
kat lehet folytatni, gazdasági együtt-
működést kialakítani. Nagyszerű érzés
az, ha tolmács nélkül eligazodik áz
ember külföldön, vagy ha idegeneknek
beszélhet hazája értékeiről, életéről. A
sokféle ösztöndíjas tanulmányút, a kül-
földi konferenciák, a számítógépes
nyilvántartás bevezetése egyre több
helyen nélkülözhetetlenné teszik leg-
alább egy világnyelv, főleg az angol
nyelv ismeretét. (Nem véletlen, hogy a
művirágokhoz hasonló mesterséges
nyelvekről nem esett szó.)

Természetesen az anyanyelv az a
forrás, amely aztán felduzzadva mel-
lékfolyókat is befogad. A szótárok for-
gatása, a rokon értelmű és ellentétes
jelentésű szavak, a megfelelő stílus, a
választékos kifejezésmód anyanyelvi
műveltségünkre is jótékony hatással
van. Az idegen nyelven megírt, külön-
böző témájú fogalmazások, levelek, a
képleírások elősegítik a logikus felépí-
tés kialakítását a széles látókörű, sza-
badon gondolkodást.

A nyelvi korlátok ledöntése ily mó-
don szolgálhatja az emberek, népek
egymás iránti jobb megértését együtt-
működését, egy nyugodtabb, tisztább
légkör megteremtését

Kövessük Kölcseyt: „Tiszteld s ta-
nuld más mívelt népek nyelvét is,... de
soha ne feledd, miképpen idegen nyel-
veket tudni szép, a hazait pedig lehet-
ségig mfvelni kötelesség."



Rideg István
ff

ff Szülőföldem, Biharország
Szabó Pál népi író szüle-

tésének centenáriuma alkalmából
a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság Rideg István tanár urat bíz-
ta meg a debreceni és biharugrai
országos tanácskozásoknak is cí-
met adó előadás megtartására. E
beszéd 1993. április 3-án hang-
zott el a vándorgyűlésen Szabó
Pál hazájában, otthonában, Bi-
harugrán.

Szabó Pál a lírával nyit új utat a
magyar parasztábrázolás törté-
netében. A kor legnagyobb magyar
írója, Móricz Zsigmond már 1931-ben
így köszönti: „övé az egész falu. Övé
minden embuc, fcifiak és nők és gyer-
mekek és övé minden hangulata".
Értői és hívei később is őrző szeretettel
sorolják lírikus alkatával összefüggő
jellemzőit. „Elindul az élet valahol,
befejeződik valahol, íme, a Szabó Pál-i
regény szerkesztő elve"; „A mese gát-
talan áradása, az áradás miatt érzett
öröm, új meg új emberi arcok, sokszor
igazán csak a kuriózum kedvéért",
„Szabó Pál a legpáratlanabb, egyedül-
állóan és kitüntetően epikus írója a
magyar irodalomnak, (...) valóban ho-
méroszi" - mondja róla Bata Imre.
„Világát mindig átitatja az életűröm (...),
magának a létezésnek örül", mert „az
életet az adott keretek között is élni kell
és lehet" - mondja Béládi Miklós.
„Szabó Pálban a létezés örömét tudja
felszabadítani az élet minden apró
szépsége. Innen fakad - legalábbis
részben - áradó lírája, s innen az a
törekvése, hogy teljes szövetében, tel-
jes szépségében mutassa meg az életet.
Vagyis költőien." „... a Talpalatnyi
föld - vagyis a Lakodalom, Keresztelő,
Bölcső - egymagában is megőrizné
századokra Szabó Pál nevét. A tegnap
magyar falujáról nem ismerek szebb
regényt" - szól róla kitűnő élet-
rajzírója, Czine Mihály is. „A hazai
valóság újjáalakítója volt, művészi hi-
telű, káprázatosán sokszínű, elragadó

ábrázolással (...) Szabó Pál tündén,
szivárványos realizmusa" - vallja a
mester sírjánál Fekete Gyula.

Kezdő tanár koromban 1966 pün-
kösdjére nekem is sikerült író-olvasó
találkozóra meghívnom Pali bácsit és
kedves feleségét, Etuska nénit, és be-
mutatnom diákjaimnak Őket. A karca-
gi gimnáziumban jómagam akkor
mondottam el fő művéről, a Talpalat-
nyi földről a következőket: „Alakjai
annyira szépek, hogy az ember való-
sággal sajnálja, hogy nem élhetett kö-
zöttük. A hétköznapok durvaságait sem
érzi itt az ember bántónak, feloldja azt
a mindent átsugárzó líraiság, a mély
érzelmi gazdagság, amely mindent
olyan bájjal, bölcsességgel mosolyog
meg, hogy inkább közelebb hozza em-
bereit, felfedezi a számunkra őket, s
azután már szinte velük is élünk.
Mindegyik hőse egyszerű, mégis meg-
annyi egyéniség. Nála a szerelem is
valóban s mindenben nagy. Góz Jóská-
nál és Juhos Marikánál - akinek ked-
vessége, hűsége önmagában is megka-
pó - a szerelem diadalmaskodik min-
den gáncson, szenvedésen. Soha egy
írónál sem volt a természet, a táj, az
ember annyira egy, mint Szabó Pál-
nál."

Szabó Pál novellái, faluregényei,
életrajzi vallomásai egyaránt át van-
nak szőve lírával. A Szülőföldem, Bi-
harország is, mely a legszebb vallomá-
sai körébe tartozik. S csaknem az író
hattyúdala. 1968-ban jelent meg. Ko-
moly írói tervei vannak még ekkor.
Készül a Bocskai-regénye, önéletrajzá-
nak hatodik kötete, sőt régóta dédelge-
tett Jóság című regényének terve is
foglalkoztatja. 1968-ban közli az Élet
és Irodalom Otthonom, hazám című
írását, öregkori lírájának remekét is.
Szabadvers-szerű, búcsúzó beszélgetés
ez a bihari, az ugrai tájjal, az anyater-
mészettel. Nem elégikus, hanem érték-
adó, értéktelített búcsúzkodás.

íme néhány részlet!
Az első mondat, az alaphang-le-

ütés: „Itthon vagyok megint, és gyer-
mekkoromban megtett útjaim hangula-

tát keresem az utcánkban, de főként itt,
az Ugrai-erdőn. A kertünk alatt. És
ahova engem mindég, de mindég
visszahí a múlt."

A szülőföld énekében, zsoltárában
Bihar a világ közepe, Bihar az archi-
médeszi pont!

„Ez az én hazám, párnám, álmomba
ringatom, életem örök, megszakíthatat-
lan harcaira erőt adóm, ez a rét. Amely
a Kőrösszegi erdővel, a Peterdi-erdő-
vel, a Radványi erdővel, az Orosi erdő-
vel volt valaha, de nem is olyan régen
összetartozó. Az én hazám e föld, de
Kinizsi Pálé is, meg Toldi Miklósé is,
aztán a Bárczi Benőé, a Dobó Istváné,
a Bocskai Istváné, Fényes Eleké, Iri-
nyié, Arany Jánosé, a szabad hajdúké,
Bessenyeié, az Adyé, hajh, ez a föld. A
Kan Báthory Erzsébeté - bölcsője és
eltemetője. A Csokonaié is ez a föld,
amely minden ocsmány történelmi vi-
hart túlélt. Isten földjének a legközepe.
Északkeleti részén Tersánszky, köze-
petáján Erdélyi, Sinka, északi szélén
Veres Péter, akik még maiak. De a
közvetlen tegnapnak is megvolt a ma-
ga regimentje. Dehát, a tegnapból már
csak Dutka Ákos él. Isten még sokáig
éltesse."

Az idő árján lírává oldja az emléke-
zést a panteista képzelet, a határtalan
élni vágyás. Egyszerre mutat ez a
szemlélet hasonlóságot itt Vajda Já-
nossál és Kosztolányi Dezsővel: a Ná-
das tavonnal (1888) és a Szeptemberi
áhítattal (1935).

„... Messze, messze, ameddig a
szemhatáron túl is elérkezik az ismeret
és az ismeret alapján a képzelet, látom
a régmúltat, s közeli múltat, ebben a
mocsári világban. Ha keresztülnézek a
táj felett, azonnal él a múlt. Dákokkal,
hunokkal, avarokkal, magyarokkal,
kunokkal, tatárokkal, törökökkel, és ki-
sebb-nagyobb kevesekkel, de azt is
látom, ami hamarosan lesz. A víz, a
nád, a hal, a madárvilág, és az emberi
értelem és szorgalom."

Egyrészt a valóságos táj álomszerű-
vé válik, másrészt ámulattal zengi az



élet gyönyörűségeit; az idillből az
egyetemes és himnikus távlatokba ível.

A jóért küzdő ember búcsúzik itt az
anyaföldtől:

„Hát búcsúzok most már Tőled, te
rét, te múlt, te Ugrai-erdő. Ennyire
tiszta, hálás szívvel és lélekkel nem
sok valakitől, valamitől búcsúzok el,
mint tőled, hiszen, bármilyen fájdal-
mam, sírásom volt, kicsi gyermekko-
rom óta, Te mindig befogadtál, meg-
nyugtattál, reménységet adtál."

Végül imába, fohászba csuklik a
hangja:

„Az idő eljárt, és ha nem találkoz-
nánk többé, nagyon szépen kérlek,
hogy őrizd meg vizeidnek, nádasaid-
nak muzsikájában az én halk és sze-
rény Veled való beszélgetéseimet. És
ne hagyd, hogy kitöröljön engem vi-
rágtengeredből, madársereged zúgó
rebbenéséből, vizeid áradásából a jö-
vendő." 6

A Szülőföldem, Biharország közeli
rokon a fent idézett írással, és éppen a
szerkezeti kohéziót biztosító lírája ré-
vén. Illyés Gyula Puszták népe művé-
ben (1936) már láttunk hasonlót. Az
Arcok és vallomások sorozat legbenső-
ségesebb hangú esszéje, Czine Mihály
Szabó Pál-életrajza (amely bőséges
Szabó Pál-idézetet tartalmaz) is ezzel a
címmel kezdődik: Szülőföldem, Bihar-
ország. Czine Mihály így határozza
meg e Szabó Pál-vallomás műfaját:
„Könyvecskéjében minden helyet kap,
a történelem, az emlékezés, a néprajz,
a statisztika, de a szeretet lírai vallo-
mássá emeli még az adatközlő részle-
teket is. Mese és valóság összemosó-
dik, illetve a valóság is mesefényűvé
szépül; a történelem véres harcai, a
nagy futások és pusztulások szépiro-
dalommá nemesülnek."

A vallomás kötetlen műfaj. Már az
„afrikai lélek" Augustinus 4. századi
Vallomásokja egyszerre önvallomás,
gyónás, ima, filozófiai elmélkedés,
pszichológiai megfigyelés, életrajzi
adalék. A „bihari lélek" Szabó Pálé is:
egyszerre szociológia, monda, törté-
nelmi és irodalmi arcképcsarnok, táj-
rajz, emlékezés és képzelet. Augusti-
nus, II. Rákóczi Ferenc, Rousseau a
példa rá: a legszebb vallomások a ma-
gány csendjében születtek. Czine Mi-
hály a Szabó Pál-i önéletrajzi regények
jelentkezését szintén kapcsolatba hoz-

za a magány jelentkezésével. Talán
vizsgálni is lehetne, a Nyugtalan élet
első kötetének, a Gyermekkornak
(1954) megírása óta hogyan mélyül el
Szabó Pál magánya és egyben öregkori
lírája a vallomásaiban, egészen a Szü-
lőföldem, Biharországig, illetve a még
kiadatlan műveiig.

„Párizsban nem vicc csodákat talál-
ni, de Biharban, Biharugrán! Pedig ott
is vannak!" - mondotta nekem nemré-
giben Kovács Sándor Iván. Valóban.
Szabó Pál nem Európában barangol,
mint Karel Capek, hanem a bihari
tájban kalandozik időben és térben. A
mindössze 116 oldalas kötetecskéje hat
fejezetből áll. Az I. fejezet a kötetke
harmadrészét teszi ki. Az I. és II. feje-
zet a történelmi bevezető. A központ
Bihar és Ugra. A szülőföld mint táj-
egység és mint település. A III. rész
Berettyóújfalu, Kovácsi, Nagykereki
és Álmosd helységeket, a IV. Nagy-
gyantét, az V. Biharnagybajom és Zsá-
ka világát, a VI. Komádit mutatja be.

Bihar földje a Partium része, termé-
szeti és történelmi tájegység. Kulturá-
lis központja még a 17. sz. elején is
Várad, fejedelmi kézen, református is-
kolával, nyomdával.

Szabó Pál az I. rész történelmi beve-
zetőjében 1968-ban is elfogadja az
anonymusi mondát, mint 1938-ban írt
Bihar című szociográfiai vázlatában.
Miért hisz a „lélek mérnöke", az író a
mondák, mítoszok erejében? Megindo-
kolja: „... az író se mindig azt a könyör-
telenül való világot írja, ami csak lát-
szik, hanem néha azt is hozzáadja,
amilyennek ő szeretné, hogy legyen.
Hazugság ez? Nem hazugság, mert hi-
szen a legtisztább, szemmel látott való-
ság mögött is ott vannak olyan élettani
vagy másmilyen törvények, amelyek
még csak sejtelmek formájában sem
vetülhetnek ki (...). Igazságot szolgál-
tatni végre az itten élő, fejlődő és az
őstenyészet és őstörténelem élet-halál
harcát vívó törzseknek, szétszórt nép-
csoportoknak. A névtelen jegyző sze-
rint Árpád úgy hódította, de inkább
hódíthatta meg Biharországot, hogy
feleségül vette Mén Marót lányát."

A kötetlen, eklektikus szerkesztés-
ben jól megférnek egymás mellett a
legkülönbözőbb impressziók, reflexiók,
asszociációk. Egyszer csak felvillan
Bihar neve: az író tisztázni akarja a

keleti, indiai rokonságot! „Indiának
van egy tartománya, amelyet úgy hív-
nak, hogy Bihar.,, Zajty Ferenc őstörté-
neti kutatóra hivatkozik, „aki azt írja,
hogy a hunok, amikor megszállták In-
diát, és uralták jó pár évszázadig, ők
neveztek el folyókat, városokat, terüle-
teket. Viszont... a hunok itt is jártak,
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Magyarországon." - Miért is ne?
Hiszen az olvasó is tudhatja, még Ady
is leírja 1905-ben: .Jöttem a Gangesz
partjairól", vagyis a képzeletbeli ősha-
zából! Sőt, tudhatjuk, hogy Ady mind-
végig hitt a sumér-magyar rokonság-
ban!

Másutt, Szabó Pál nem mondja ki,
de fájdalom, tudjuk, hogy mára az
atomjaira hullott családban már
mennyire sajnálatosan elveszett a
gyermekkori képzelet mondaőrző, ha-
gyományraktározó szerepe: „időt és tá-
jat, réteket, erdőket, madarakat és min-
dent megszépített a gyermekkori kép-
zelet. S az öregektől hallott legendákat
hol riadtan, hol szívem vidámságára,
de tovább fejtegettem, építgettem, for-
málgattam, s ahol jónak láttam, ott
igazságot tettem." Szabó Pál még a
nagyanyja meséiből is tanulhatta a
hajdú virtust, az „ahogy lehet" törté-
nelemlátást, világszemléletet: „Nagya-
nyám mesélte nekem a régi hagyo-
mányt, hogy a tatárok ott száguldoztak
alá s fel az ugrai rétek alján, és bekia-
bálták a nádasokba, hogy - Sári, Mari,
Kalári! Gyertek ki, elmentek a kutyafe-
jű tatárok! De akik a rétben voltak,
nem jöttek ki. Tatárnak pedig oda be-
menni olyan biztos halál volt, mint
ahogy lemegyen, meg feljön a Nap."

Ady A magyar Ugaron (1905. aug.
13.) felismert problémájára megoldá-
sokat keresve írja nem megnyugtató
pénz-, szerelem- és halálverseit. Mó-
ricz hasonlóképpen dramatizál, eléget
(1917: A fáklya; 1928: Úri muri; 1941:
Árvácska). Szabó Pál lírája megtart.
Nagy példaképe, Ady megváltoztatta a
tájszemléletet, a történelemlátást, az
embereszményt. Szabó Pál is. Ady Lé-
da-verseiben hiányzik az együttlét örö-
me, nincs megváltó szerelem. Szabó
Pál Juhos Marikája és Góz Jóskája
örökifjú szerelmespár. Az Ady-táj bán-
tó, pusztító, a Szabó Pálé megtartó.



Miért lehet ez? „Az én történelem-
szemléletem a nép történelemszemléle-

12te" - írja egyik levelében. „Ugy,
ahogy lehet. Minden időben úgy,
ahogy lehet. Minden időnek, télnek,
tavasznak, esőnek, napsütésnek becsü-
lettel elvégezni a tennivalóit! Ez a kö-
telesség is éppen úgy belefér bármi-
lyen új társadalmi rend szótárába, mint
az, hogy a közösség szolgálatába kell
adni mindazt, ami emberi erő és érték
van bennem, benned."

Valóságos kincstára a Szülőföldem,
Biharország a nép alakjainak! Néven
említve kerülnek szóba még az ugrai
koldusok is. Megörökíti a népi gyógyí-
tókat: „nagyon komoly tudós volt Gi-
tye", „Az apósom, Kiss László juhász-
számadó szinte „hóttbiztosan" meg-
gyógyította a birka különböző betegsé-
geit", a mezőgyáni asszony, Lázár Sára
„engem is meggyógyított egyszer".

Biharban a Sárrét hatalmas, 150
ezer holdnyi területén náderdő, süppe-
dő láp, mocsárvilág létezett; és ez ősi-
séget őrző életformát, a Tisza szabá-
lyozásáig (1856-61, 1871-79) igen
mostoha körülményeket teremtett. Sza-
bó Pál mégis e táj, az anyaföld megtar-
tó, eltartó, tápláló erejét hangsúlyoz-
za: „Bihar földjét hiába szőtték keresz-
tül-kasul a tragédiák, harcok, halálok,
futások, visszaszádorgások, hiába vá-
nyasztották nélkülözések, de kimon-
dott éhségről soha nem beszélt senki,
nincsenek róla se legendák, se szóbeli
hagyományok. A bihari nép nem éhe-
zett a pusztulásig soha (...). A mocsa-
rak tele voltak tavasztól nyárig, őszig
madártojással, a fák fészekkel, az er-
dők bogyókkal, vadakkal, s ősszel, mi-
kor a tölgyfán érni kezdett a makk,
sütötték, szárították, őrölték (...). Csu-
ka, potyka, kárász, keszeg, harcsa, ci-
gányhal, menyhal, kecsege. Még a po-
csolyában is volt valami: csík. Ami
káposztával kitűnő."

A Szabó Pál-i értékadás sodró ka-
valkádjában, Bihar tarka impressziói-
ban a tájegység vonzó színei hol termé-
szetiek, hol történelmiek: „A táj adott-
ságai erősen formálták a népet. Bihar
nem Erdély, de nem is egészen Alföld,
hanem a kettőnek találkozása. Ez ala-
kította népét is azzá, ami." A csa-

pongó képzelet, zuhogó emlékezés, lel-
tározó magatartás minduntalan a mai
profán (hétköznapi) mellé kavarintja a
történelmi értékkel való mérést is:
„amikor -nár minden part szakadt,
vagyis amikor már sehol az egész or-
szágban nem volt többé olyan talpalat-
nyi föld, hogy a nemzeti létezést akár-
csak kevés időre is biztosította volna -
itt, Biharban nyomban felkavarodott
valami olyan erő (...), hogy kiállásával,
harcával hitet, erőt, példát adjon az
egész nemzetnek." A hagyományőr-
ző (hagyományteremtő) Szabó Pál-i
felsorolásokban a példák gazdagsága
igazolja az állításokat. „István király a
bihari népből verbuválta hadait (...) I.
Lászlónak is megbecsült helye lett Bi-
har (...) Kinizsi Pál is itt született (...) A
Toldyak a kezdődő bihari síkság birto-
kosai (...) A Bocskai szabadságharcát
háromszáz köleséri hajdú kezdte, még-
pedig úgy, hogy Álmosd alatt a szó
teljes és brutális értelmében lemészá-
rolt négyezer válogatott ifjakból álló
vasasnémetet, és a környékbeli hajdúk-
kal megszaporodván, szinte egyetlen
egy nagy diadalmenet volt a további
harc Kassáig (...) a Dózsáék szabad-
ságharcának utolsó csatáit itt vívták
(...) Még a szerb felkelésbe, a Péró-féle
lázadásba is jutott csak az én falumból,
Ugráról, negyven paraszt (...) Thököly
itt, e tájon verbuválta hadseregét utolsó
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erőfeszítéséhez."

De nemcsak vitézek, katonák váltak
itt ki a történelem kohójában, hanem az
Otthonom, hazám búcsújában is idézett
művészek, tudósok, a magyar szelle-
miség fényes csillagai. Szabó Pál isko-
lájában bizonyára ma is csak az lehetne
eminens, aki a „vagyonféltő" kategória
helyett „nemzetféltő" kategóriában
gondolkozik! Apropó: hibáztatja is azt
a tananyagot, amivel őt tanították, mert
a „való, igazi történelmet, s benne a
sorozatos szabadságküzdelmeket csak
kivonatosan, irányzatosan (...) magya-
rázták" 1 9 5 mintha csak a mai, átala-
kuló oktatási-nevelési rendszer számá-
ra is megfogalmazna egynémely tanul-
ságot a reformáció, a református isko-
la erős jellemformáló szerepéről:
„megindítottak a lélekben valami
olyan, végtelenbe ívelő vágyat, hogy
az ember hamarosan igen sokat megta-
nult a világból (...), mert a kálvinista
iskolák szinte törvényszerűen pendítet-

tek meg a gyermeki lélekben egy olyan
húrt, hogy a gondolkodást és jobblét
keresését pedig soha, soha nem hagy-
hatod abba."

Az írói vallomás már az általános
„bevezetőben" félelmetesen precíz, ha
kell, korrekt, ha dokumentál; de oldó,
anekdotikus, ha színezni akar. Fokoza-
tosan vezet rá bennünket arra, hogy
Biharban minden kell, hogy érdekeljen
bennünket: a nevek titka, a népkevere-
dés, az ugrai népszokás (a zángózás),
amelyhez „hasonló sehol, de sehol nem
volt ismeretes az országban". Hatá-
rozottan jelöli ki Ugra helyét Biharban:
„Erős életű falu ez az Ugra." 2 Leple-
zetlen ugrai büszkeséggel, öntudattal ír
a korabeli Ugra gyarapodásáról, népe
szorgalmáról, például a halgazdaság, a
csipkebogyó-termesztés eredményei-
ről. Szabó Pál eredeti, „mérhetetlen és
megbonthatatlan hitét" az életben csak
színezhetni tudja 1968-ban „a magyar
reform éve", amikor is „A lakosság
nagy része úgy érezte, hogy valami
sajátosat, jelentőset sikerült végrehaj-
tani, hogy Magyarország helyzete ked-
vezőbb, mint a környező országok
többségéé."23

Szabó Pál hiányolja egy helyen,
hogy „Bihar hiába adott annyi harcost,
hőst, tudóst, írót a nemzetnek - festő-
művészt szinte egyet sem. Pedig mi-
csoda pompás, változatos tájak, erdők,
rétek, virágok, emberek vannak errefe-
lé." 2 4 Mintha csak ezt pótolná a Szülő-
földem, Biharország című kötetkéjé-
ben. Úgy dolgozik, mint egy impresszi-
onistafestő. Megfesti a mű harmadré-
szében az alaptónusokat, a színár-
nyalatok tömegét ez az I. fejezet Majd
erre rakja fel a 9 település különböző,
esetleges, pillanatnyi látványát, amit az
emlékezetnek be kell égetnie, meg kell
őriznie a múló időben. A kompozíció
laza, a kontúrok elmosódnak, a zápo-
rozó napfény lesz a kompozíció fő sze-
replője, és ez a líraiság. Egyben azon-
ban különbözik is az impresszionista
festőétől ez az impresszionista Szabó
Pál-i mű, és ez az etikai többlet.

A ül. rész cikázásai négy település-
be is elvisznek bennünket Ugra után
Berettyóújfalu, Kovácsi, Nagykereki
és Álmosd következik. Kerülővel, tör-
ténelmi, tájjellegi, nyelvjárási érdekes-
ségek felvillantása után hozza szóba
Berettyóújfalu nevét Önéletrajzi vo-



natkozás: „Itt, Újfaluban alakult meg a
Kisgazdapárt 1930-ban (...), az első
könyvem tiszteletdíja jórészt a szer-
vezkedésre ment." Majd hirtelen
képsíkot vált: egy bekezdés erejéig
Bessenyei Györgyről és Mária Teré-
ziáról pletykái, és a népi elbeszélő
(mesélő) modorában mentegetőzik:
„Hanem, lám, milyen messzire kalan-
doztam (...). Ott hagytam el, hogy van
két intézménye, amiről szólni kell: a
tejüzem, meg a kórház." 2 6

A III. rész, de az egész mű legszebb,
legdöbbenetesebb része Álmosddal kap-
csolatos: „Kölcsey, mint kisgyermek,
valamilyen himlőféle gyermekbetegsé-
get kapott. Dajkája azt bizonygatta, hogy
egy-kettőre meggyógyul Ferike, ha ke-
nyérsütés után sütőlapáton betaszítják a
kemencébe, és addig tartják ott, amíg
gyorsan elmondják hétszer a Miatyán-
kot." Ezt a hagyományt feldolgozta
Szentimrei Jenő is Ferenc tekintetes úr
című Kölcsey-regényében. Szabó Pál
reflexiói még döbbenetesebbé teszik az
eseményt. (Mostani I. A-s gimnazista
osztályom halálos csöndben hallgatta
telolvasásáL)

A IV. rész Nagygyantéra, a Toldiak
birtokára vezet. Szabó Pál hihetetlen
gyorsan tud újabb atmoszférát terem-
teni. A történelmi háttér itt is segít; a
legtöbb hivatkozás a törökvilágra esik
itt, Biharban: „Az itteni nép erkölcse,
hite, élete mintha a végvári idők erejét
idézné. Ezért születnek itt olyan pom-
pás, néha az egész táj életét felkavaró
szerelmek, házasságok (...). Az új tele-
pülés a Tiszántúl legszebb táján él, s
most azon dolgozik, hogy tovább fej-
lessze a máris bámulatos mezőgazda-
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sági kultúrát és technikát."

Az V. rész Biharnagybajom, illetve
a jó barát, Szűcs Sándor néprajztudós
jegyében íródott, aki a legtöbbet kuta-
tott fel a hajdani sárréti, nagykunsági,
hajdúsági parasztság, pásztorok, csika-
szok, rétes emberek életszemléletéről.
„Szűcs Sándor egy kicsit maga a Sár-
rét. Öt könyve, harminchat tanul-
mánya, kétszáz cikke beszél a tegnapi,
meg azelőtti Sárrétről. A Sárrétről,
amely még az itt élők számára is alig
érthető, olyan végtelen és határtalan
változatosság. Aki nem ismeri ezeket
az írásokat, fogalma se lehet a Sárrétről
(...). Szűcs Sándor végre igazságot

IRODALOM

szolgáltatott az egész sárréti világnak.
A népnek." 2 9

Talán csak Petőfi Sándor rajongha-
tott ilyen feltétlenül az Alföldjéért, mint
Szabó Pál Biharjáért! Milyen gavallé-
riával tud ajánlani: „Ha akár külföldi,
akár belföldi idegen azt mondaná: mu-
tassunk meg néki olyan falut, amely-
ben a lehető legtökéletesebben meglát-
szik a bihari jelen, és megérződik a
múlt, hát elhívnám Zsákára, azt mutat-
nám meg neki. Semmi mást nem mon-
danék, minthogy... itt van. Tessék. És
lehet, hogy széjjelteríteném két kinyílt
tenyerem."

A VI. részben nehezen esik a hőn
szeretett tájtól az utolsó búcsúzkodás.
A népi elmesélő csalafinta körülmé-
nyeskedését is segítségül hívja: „Talán
elég is lenne már Biharból ennyi.
Amint itten mondják az emberek: a
jóból is megárt a sok. De megfájdulna
a szívem, ha nem mondanék néhány
szót Komádiról, erről az igen érdekes
faluról." „Komádiban szerkesztettük
és írtuk a Komádi és Vidéke hetilapot,
Sinka, Barsi s jómagam." 3 2

Szabó Pál népszeretete, termé-
szetszeretete, lírai ragaszkodása ottho-
nához, hazájához ma is példaértékű
lehetne tanuló ifjúságunk előtt.
„Könnyű arról írni, ami a szívünkben
él, és aminek létezését a lélek félti,
őrzi, vigyázza. Nincsen Biharban
egyetlen falu sem, amit én ne ismer-
nék, ne szeretnék. Nincsen olyan fo-
lyója, ere, hajlata, amelynek hol áradó,
hol apadó vize ne itt zúgna által, a
véremen." 3 3 Búcsúzó legutolsó gon-
dolatai meleg ajánlások: „Ha fiatal vol-
nék, s otthonnak helyet keresnék, ezen
újjátelepült lakóhelyek valamelyikén
raknám meg a családi fészket."

Bizony sajnálatos, hogy ma a taní-
tott nemzeti irodalomból kimarad Sza-
bó Pál. Az intellektualitás gondozása
mellett nemzeti irodalmunkban na-
gyobb arányban ott lenne a helye a
szív, az érzelem, a magyarságtudat
gondozásának is. Nagy segítség lenne
ma is Szabó Pál hatalmas akarata,
megdönthetetlen szép hite, hiszen leg-
több írása tanács és nemes ösztönzés.
Tudjuk, a tanult nemzeti irodalom mi-
ként hat a jellemre! Mikor Szabó Pál-
nál kisebb rendű és rangú írók fél
oldalakat kapnak a mostani gimnáziu-
mi irodalomtankönyvben, akkor ott

lenne a helye Sinka Istvánnak, Szabó
Pálnak, Veres Péternek is, nem csak a
nevük említése színvonalán, hanem a
fő műveik esztétikai értékei alapján is.
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Hatvani Dániel versei

Álombéli erdő
Ki álmodta ide ezt a fát,
e galaktikus torzót?
Ágairól birkák csüngenek
s balzsammal teli korsók.

Uram, engedd élni ma is
hagy mázas látnokaid,
szeresd a szent szélhámosok
elorozhatatlan titkait.

Ők azok, kik áhítoznak
többre annál, mi létező.
Álombéli erdőt növeszt
a végtelen égi mező.

Kályhadal
Utolsót roppan a tölgy, a bükk:
lángok kése hasít a fába.
Csillan a csempe, mámorosán
dalol a cserépkályha.

Mormolásból születhet akár
időmértékes vers is:
túl a hegyen ólálkodik az osz -
egyszer majd elvisz, elvisz.

Jön értem micsoda kocsi,
fény-autó, csupa lámpa...
De míg ideér, átmelegszik
utoljára a kályha.

Alkonypír, kavics
Régi festők álmodta alkony-
pírrá szelídülnék magam is,
hogy kihulljak szépen az időből,
mint rostából a kavics.

Nem ragyogok már föld és ég
metszéspontján, hol sugár feszül,
csak kerekedem kopottas
közönyben, félelemtelenül.

Tétova Isten, ki arra sétálsz,
végyfel vagy rúgj belém -
s jegesednek a festett hullámok
az alkony bíbor tengerén.



Kerekes Géza

Télapó az óvodában
Az óvónő egyet tapsolt. Szinte

azonnal csend lett.
- Gyerekek! - mondta. - Most le-

megyek a kapuhoz, ott várom a Téla-
pót. Ha megérkezik, ide vezetem, ne-
hogy eltévedjen. Jó lesz?

- Igeeen, igeeen! - visszhangzóit a
lelkes helyeslés.

- Ti pedig figyeljetek! Ha csendben
lesztek, meghallhatjátok a lépteit, botja
koppanását, ruhájának suhogását.
Egyedül hagylak titeket. Csak Télapó-
val jövök vissza.

Elindult. Tudta, nem lesz baj. Is-
merte kicsi tanítványait. Kemény kop-
panásokkal lépdelt a folyosó fordulójá-
ig, ott megállt, majd nesztelenül visz-
szaosont. Hallgatózott. Teljes csend.
Hirtelen egy kis bot zuhant végig a
parketten.

- Zsoltiii! Zsoltiii! - rivallt fel az
osztály. - Meg is mondunk az óvónéni-
nek. Meglátod, még jobban meg fog
büntetni. Mindig zörögsz. Nem enge-
ded, hogy figyeljük a Télapó megérke-
zését.

Újra csend. Egyetlen vitázó szó nél-
kül. Az óvónő érezte, át is érezte ezt az
élethelyzetet. Ezek a kisgyerekek még
soha nem találkoztak igazi, élő Télapó-
val. Természetes tehát, hogy kíváncsi-
ak. A lehető legtöbbet szeretnék róla
megtudni. Az ajtó függönyének résén
át látta a kis kezek izgatott, de zajtalan
motozását. Kissé félrehajtott fejjel vár-
tak... vártak.

Az óvónő edzett lélekkel nézte őket.
Régóta nem sajnálkozott már. Tudta,
az ő feladata a segítés. Bár, az első
időkben, este, otthon... De az első sike-
rek óta boldog, hogy itt lehet.

Le a portára... behúzódott egy szög-
letbe. Nem akart találkozni senkivel,
csak azzal, akire várt. Órájára nézett.
Még csak öt percet késik.

Visszaosont. Ugyanazt látta, amit
otthagyott. Csak egy halk köhintés,
majd kemény, ráförmedő lepisszegés.

A negyedik ilyen ellenőrző visszaút
után már nagyon ideges volt. Már kö-
zel fél órát késik. Csak nem jött közbe
valami? Ez a gondolat rakni kezdte a

lelkében a kétségbeesés fészkét.... - És
ha el sem jön? Úristen!, mit mondok
akkor nekik? Ezek a gyerekek hisznek
nekem, és most várnak, szép, ihletett
csendben. A türelemnek ezt a fokát
csak „ŐK" ismerik. Ez már a kiszol-
gáltatottság termése. A tehetetlenség
ízetlen, száraz gyümölcse. „ÓK" azon-
ban jól elviselik, hiszen mást nem is-
mernek.

Már csak vánszorogni tudott a kapu
felé. Izzadt és fázott egyszerre. Sün-
disznónak érezte a gombócot, mely a
torkában ugrált Felsóhajtott. Egy mik-
robusz állt meg a kapu előtt.

Egy jól megtermett férfi szállt ki a
vezető mellől. Télapó ruhában, süveg-
gel, nagy bottal a kezében, hatalmas
puttonnyal. Baljában egy köteg vir-
gács, mert ugyebár, amikor egy gyerek
jó, akkor az vagy beteg, vagy bűnös.

- Ez nem kell! - mondta az óvónő a
virgácsra mutatva. - Itt csak jó gyere-
kek vannak! Már félórája ülnek teljes
csendben és várnak.

Télapó egy kicsit meglepődött a ke-
mény hangon, de eszébe villant, hogy
hová is érkezett.

- Elnézést kérek a késés miatt. For-
galmi dugóba keveredtünk a...

- Nincs semmi baj - vágott a szavá-
ba az óvónő. - A gyerekeim türelme-
sek. Csak én kezdtem már aggódni. De
talán még jobb is, hogy így alakult.
Szebb lesz a nagyon-nagyon várt él-
mény.

A lépcsőházban szótlanul haladtak
egymás mellett. A kanyarnál megáll-
tak.

- Kérem - súgta az óvónő -, tegyen
mindent úgy, ahogyan én mondom!
Ezek „más" gyerekek. Jöjjön tehát
nagy és hangos léptekkel. Minden lé-
pésnél koppantson a botjával is. Sóhaj-
tozzon, akár nyögjön is. Szóval; tegyen
meg mindent, amit a gyerekek meg-
hallhatnak! Az én cipőm kopogása jel-
zi nekik az érkezésünket. Sokat lép-
jünk, de lassan haladjunk!

A Télapó mindent értett, bár ekkor
még csupán csak az eszével. A szíve
még ott időzött az előző óvodában.

Boldog, télapós lelke most is örömteli
zsivajra, önfeledt kiabálásra számított.
Nem így történt. Az ajtó résnyire nyit-
va volt. Az óvónő elmosolyodott gye-
rekei leleményességén. Kettőt tapsolt s
a gyerekek felálltak.

- Jó napot kívánok! - köszöntötték
a várva várt vendéget.

- Szervusztok, gyerekek! Én a Téla-
pó vagyok. Késtem egy kicsit, a putto-
nyom nagyon nehéz.

Az óvónő meghatódva vette észre
az újabb gyermeki leleményt. Minden
bot a székek alatt feküdt, nehogy zajt
üssön. A kis fülek pedig megbabonáz-
va ittak minden szót, minden neszt,
ami Télapótól jött Hangélményekre
vártak és kaptak. Télapónak pedig -
aki lassan már a szívével is látni kezd-
te, hogy kik között van - könnycsej)-
pek indultak el a süveg és a nagy
szakáll találkozásában csillogó szemei-
ből. Az óvónő szigorú tekintettel igye-
kezett visszaparancsolni az érzelem
igaz gyöngyeit.

- Gyerekek! Mindenki maradjon a
helyén - mondta az óvónő. - Most
lesegítem Télapó puttonyát és az asz-
talra teszem. Télapó pedig mindenki-
hez odamegy és megnézhetitek őt.

A melegszívű Nagyszakállú pedig,
bár kissé tétován, elindult a gyerekek
közé.

- Mónika! - folytatta az óvónő. -
Télapó hozzád indult. Megtapogatha-
tod ŐL

A kislány maga elé tartva kezeit,
élményekre éhesen tolta az érkező felé.

- Szép kislány vagy, Mónika. És
ugye jó is? És a fülbevalód is nagyon
szép.

- Honnan tudod, Télapó, hiszen
még meg sem fogtad?!

Télapó, aki civilben autóbuszt ve-
zet, csak most kezdte igazán felfogni,
hogy milyen „MÁS" gyerekek között
van. Felelet helyett megsimogatta a kis
szőke fejecskét és a kezébe tette a
szakáilát, majd a botját is.

- Télapó! Te már ilyen nagyon öreg
vagy? Ennyire remeg a kezed? És mi-
ért nedves a szakállad? Esik kinn a hó?



Vagy sírtál? Te is szoktál sírni? Pedig
neked nagyon, de nagyon sok játékod
lehet!

- Most megyek a következő gyerek-
hez - súgta Télapó a kislány füléhez
hajolva, mert hangos szóra nem lett
volna képes.

És ment a Télapó, ment... ment.
Gyerektől gyerekig. Az utolsó ismer-
kedő egy nagynövésű fiú volt.

- Télapó bácsi! Tetszik tudni, hogy
az én apukám autóbuszt vezet? Mindig
az 54-esen jár. Egyszer, a garázsban
már mellé is ülhettem, megfoghattam a
kormányt és dudáltam is egyet.

Az óvónő egyetlen pillanatra sem
vette le tekintetét Télapó (alias a 12-es
busz vezetője) arcáról.

- Gyerekek - lépett közbe, kissé
fátyolos hangon az óvónő - egyenként
foglak benneteket szólítani. Ti kijöttök
és megkapjátok az ajándékokat. Meg-
nézhetitek Télapó puttonyát is.

- Andriska! Indulhatsz! Nincs utad-
ban semmi.

A puttony kitárulkozott. Ontotta a
sok kis csomagot, ajándékot. Előre-
nyújtott kezek, óvatos, csoszogó lépé-
sek. Aztán tapintó simogatások a put-
tony minden redőjén. Képek, vagy in-
kább elképzelések születtek a puttony-
ról. Ahány gyerek, annyiféle kép.
Egyetlen tárgyról megannyi fantázia.

A kis, óvodai osztálynak (előkészítő
csoportnak) már több mint fele meg-
kapta, bontogatta ajándékát.

- Jöhet a következő gyerek! -
mondta gépiesen az óvónő, elfoglalva
az igazságos elosztás gondjával, de
nem jött senki. Zsolti ülve maradt.
Nem sírt, csak a dac vibrált az ajkain.

- Zsolti! Szabó Zsolti! Mi is történt
veled? Miért is nem kaphatsz ajándé-
kot?

- Mert rossz voltam és meg vagyok
büntetve.

Az utolsó szavak már fé'ig elgör-
bültek.

- Zsoltikám, gyere ki! Mondd el a
Télapónak, hogy mi rosszat tettél!

A Télapó szívében felsikoltott a
kérdés: Mi rosszat tehet, hogyan rosz-
szalkodhat egy ötéves, vak kisfiú?

Zsolti mindig dörömböl a botjával
és néha még földhöz is vágja - kiáltot-
ták a gyerekek.

- Igaz ez Zsolti? - kérdezte a Téla-
pó, és kezét, bátorításul, a kisfiú vállára
tette.

- Igen, mert olyan kicsi a kampója,
hogy mindig lecsúszik a székem hátá-
ról... és... - ekkor már majdnem sírt -
és ... nekem nincs apukám, meg anyu-
kám sem, hogy nagy kampót tegyenek
rá. Amikor a .Zsigánk" üvegje kivágta
a szememet, akkor haltak meg, ott, az
országúton.

- De földhöz is szoktad vágni! -
hangzott a padokból.

- Igen, mert olyankor dühös va-
gyok.

- Zsoltikám! Kettőt alszol és én
hozok neked egy ilyen... - itt elcsuklott
a Télapó hangja - ilyen kis, fehérre

festett botot, de jó nagy kampóval ám!
De azt meg kell ígérned, hogy azzal
nem fogsz többé zörögni!

- Olyat tetszik csinálni, mint ami-
lyet az én apukám csinálna?

- Olyat, Zsoltikám, pontosan olyat
-Akkor jó.
- Én pedig - vette át a szót az óvónő

- elengedem a büntetésedet és már
adom is az ajándékodat. Tessék.

Télapó bácsi! A te köpenyed is pi-
ros? - váltott át tegezésre a megvigasz-
talódott gyermeki szív.

- Zsolti, Zsolti, mi az, hogy piros? -
kérdezték a padokból, egyszerre töb-
ben is.

- Az óvónő ijedten tapsolt. Csend
lett.

- Zsoltikám, most menj a helyedre,
nincs időnk beszélgetni. A többiek is
várják az ajándékot. Figyelem, jöjjön a
következő!

Az óvónő így volt kénytelen elke-
rülni azt, hogy a vakok számára egy
nem létező dologról, a színről kelljen
beszélni.

- A Zsuzsa nincs itt. Beteg és fenn
van a betegszobában. Tessék őt meglá-
togatni! - hangzott a jószívű gyermek-
zsivaj.

- Hogyan győzi mindezt lelkierő-
vel? - kérdezte Télapó, nagyokat kop-
pantva botjával a folyosó kövén, a
betegszoba felé haladva.

- Úgy, hogy van egy szép, hatalmas
célom. Megtanítom őket, hogyan lehet
szebbé, könnyebbé tenni az alig elvi-
selhetőL

Hibaigazítás
Előző számunkban megjelent melléklet egyik hirdetésébe érte-
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igazgató.
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Vasy Géza

„Vagyonunk van nekünk a bajból"
Serfőző Simon: Hazajáró

Szomorú betegségben szenved a ha-
zai könyvterjesztés: egyesek mintha
örömüket lelnék abban, hogy eltitkol-
ják, raktárak mélyein kényszerítsék
tartós nem-létre az új könyvek jelentős
részét. Megjelent például Serfőző Si-
monnak ez az új könyve még az 1982-
es esztendőben a Felsőmagyarország
Kiadó és a Magvető Könyvkiadó kö-
zös kiadványaként, tehát részben egy
fővárosi kiadó által gondozva, s bizony
ezt a művet én Budapesten sehol nem
láttam, amivel nem azt akarom monda-
ni, hogy nem is volt sehol kapható, de
ha mégis, az véletlenszerű és esetleges
volt, s rövid ideig tartó. Információt se
nagyon lehetett olvasni-hallani e kötet-
ről, s ha baráti szívességből nem jutok
hozzá, tán máig se tudok a létezéséről,
pedig igencsak figyelem az új szépiro-
dalmi termést.

S ha én nem láttam, más se nagyon
találkozhatott e kötettel, s ez a nagyob-
bik baj. Hiszen nem csupán egy kiváló
és sokműfajú szerző legújabb munká-
járól van szó, ez esetben egy prózakö-
tetről, hanem egy újabb hazai tudósí-
tásról is, amelynek színtere a szűkebb
szülőföld: Zagyvarékas és környéke,
beleértve Szolnokot is, ideje pedig a
kisgyerekkori első emlékektől a leg-
maibb időkig terjed, érzelmileg pedig
az otthonléttől a hazajárásig ível.

Serfőző Simon kezdettől fogva,
azaz hatvanas évek eleji jelentkezésé-
től valóságközeli irodalmat alkotott
nemcsak szépprózában, riportban, ha-
nem versben és drámában is. Krónikás
is volt: egy elmúlni látszó világról
hozott híradást, mégpedig e világnak
olyan rétegeiről, amelyekről se divat
nem volt szólani, se célszerű. Időseb-
bek emlékezhetünk rá, hogy a hatvanas
évek modernizálási lázában, s még
sokkal később is, a modern és a szocia-
lista fogalmai eléggé otrombán egye-
sültek oly módon, hogy minden, ami
réginek, hagyományosnak számított,
szemétre való kacatnak minősült. S ne
feledjük azt se, hogy még az irodalom

vitathatatlan jelesei közül is többen
úgy látták, hogy nemcsak a történelmi
léptékű paraszti életformaváltás szük-
ségszerű, hanem az ezzel járó fájdal-
mak, sőt tragédiák is azok, s legfeljebb
a változások ütemét tartották túlságo-
san gyorsnak. Beláthatóvá vált azon-
ban, hogy nem csupán az ütemmel volt
baj, máig tartó hatású, hanem az ütem
totalitásra törő radikalizmusával s eb-
ből is következő embertelenségével is.
Ami elvileg - szocialista frázisoktól
függetlenül is - az emberibb: mert
könnyebb, gazdagabb életet szolgál-
hatta volna, az gyakorlatilag több nem-
zedéket is megnyomorított: azokat is,
akik elmenekültek a földről, az állatok
mellől, azokat is, akik a termelőszövet-
kezetekbe terelődtek, s azokat is, akik
dacolva a kor szavával, egyéni gazdál-
kodók maradtak, ha tudtak, ha ezt meg-
engedték nekik.

Az ötvenes éveknek volt egy hang-
zatos jelszava: majd a szocializmus
felépítésével minden komolyabb gond
megoldódik, nem szabad a bajokat ab-
szolutizálni, s különben is a történelem
nagy törvényei a döntőek, s nem az
egyes ember sorsa. Az emberi életnek
ez az arcátlan semmibevétele túlságo-
san hosszan tartott, s nem lehet elfelej-
teni. Hiába tudjuk, hogy minden em-
bernek egyetlen élete van, s azt kellene
szépséggel, értelemmel, gazdagsággal
megtölteni, s hiába tudjuk, hogy erre a
legszerencsésebb korszakokban is csu-
pán csak töredékesen van mód, az
egyes ember nem áldozatként kívánná
leélni az életét, s nem is olyanként aki
csak szenved, igaz, azért, hogy a kö-
vetkező nemzedékeknek jó legyen. A
következő nemzedékeknek ugyanis ál-
talában nem lesz jó, nem lesz jobb,
legalábbis észrevehetően, inkább csak
más lesz még a legsűrűbb változások
idején is.

Serfőző Simon minden írói megszó-
lalásában érzékeltetni képes azt az
alapigazságot, hogy a legfőbb érték
maga az élet, az egyszeri, a megismé-

telhetetlen, s hogy a legkevésbé azok a
tévedések, bűnök bocsájthatók meg,
amelyek az emberi élet ellen irányul-
nak. Ne gyilkosságokra és hasonló
gaztettekre gondoljunk elsősorban,
szerencsére ezek viszonylag ritkák is,
hanem az emberi életet s annak méltó-
ságát megkeserítő cselekedetekre és
cselekedet-mulasztásokra. A hatósá-
gok túlkapásaira vagy éppen közönyé-
re, s arra is, hogy a hatóságot is mindig
egyes emberek képviselik. De a
magánember is mennyi alkalmat talál
arra, hogy rossz és torz ösztöneit kiél-
hesse! Mennyit kellett már az iskolás
gyereknek kínlódnia azért, mert tanya-
si, majd azért, mert falusi, s mindezt
egy olyan korszakban, amely a dolgp-
zó nép államának titulálta magát. S
kellett volna szégyellnie magát előbb
azért, mert nem jár gimnáziumba, majd
azért, mert csak segédmunkás. Húsz év
múltán meg éppen a segédmunkások
gazdagodása és uraskodása tehette szé-
gyenkezővé a kopottas sorsú értelmisé-
gieket. Feje tetejére állt világ volt ez is
meg az is.

A könyvnek azonban nem önsajná-
lat vagy -sajnáltatás a célja. Nem ily-
módon főhős az alkotó maga. Az első
rész írásaiban {Tanyasi gyerekkor) ér-
deklődő fiának mesél kisfiúkoráról, a
bezárt s már nagyon hamar dolgozó
emberré is nevelő tanyasi életről. Em-
lékezés és elbeszélés szerves, valóban
felidéző erejű egységgé válik, s ne
feledjük, Serfőző nemzedéke (ő 1942-
ben született) az utolsó, amely megha-
tározó személyes élmények alapján tud
hírt adni arról a régi paraszti életformá-
ról, amely a hatvanas évek során való-
ban szétfoszlott. Fiának nemcsak azért
lehet érdekes mese, amit elmond az
apa, mert éppen az apa mesél arról az
időről, amikor kicsi volt még, s ez
minden gyerek számára szinte elkép-
zelhetetlen, hanem azért is, mert ő
maga már közvetlenül nem találkozhat
ezzel a világgal. Láthatja még a régi
tanyát, mert az szinte véletlenül meg-



maradt, de már nem láthatja eredeti
rendeltetésében, s azt is legfeljebb el-
képzelheti, milyen lehet naponta legel-
tetni, hajnalban tejet hordani az édesa-
nyával a városszéli házakba, milyen
lehet a téli bezártság, a játszópajtások
nélküli élet, s az állandó szorongás a
bajtól, attól, hogy valamit rosszul csi-
nál.

A második rész - Mi újság otthon?
- régebbi és újabb keletű írásaiban már
a városlakó felnőtt látogat haza a hat-
vanas-hetvenes-nyolcvanas évek ta-
nyavilágába, falujába. Különös vonzó-
dással ír az idősekről, s nemcsak szü-
leiről, hanem szomszédokról, alkalmi
ismerősökről is. Egy alighanem meg-
bocsájthatatlan, de legalábbis elfelejt-
hetetlen bűnünkről szól, s ez az ország-
nak, a társadalomnak, a kisebb közös-
ségeknek s minden egyénnek is bűne -
tisztelet a kivételeknek. S ez a bűn az
öregekért érzett felelősség áthárítása

valami nemlétező sorsra. Nem volt
elég az életformaváltás megannyi kínja
a felnőtt generációknak, megöreged-
vén azt is el kellett viselniük, hogy
gyermekeik távolba szakadtak, maguk-
ra hagyták őket, bár többnyire nem
kegyetlenségből, hanem kényszerű tár-
sadalmi parancsoknak engedelmesked-
ve. A nagycsaládok széthullásának kö-
vetkeztében viszont az idősek nem
vonhatták ki magukat fokról fokra a
munka nehezéből, ahogy ez normális
és méltányos lett volna, s dolgoztak
megszakadásig, s gyakorta halálos be-
tegen is. S nemcsak önmagukért, ha-
nem a gyermekeikért is: a megtermelt
javak többsége hozzájuk vándorolt
Úgy ment - s megy el - ez a nemzedék,
hogy kinevelni őket ezen szokásukból
már nem lehet, hiszen ők úgy tanulták
is, vérükbe ivódott is, hogy addig em-
ber az ember, amíg bírja a munkát, de
az író nemegyszer szinte a szeretettől
és aggodalomtól haragvóvá váló indu-
lattal perel velük, értük: pihenjenek
végre, csökkentsék a munkaütemet.

így válhat pozitív példává az a fiatal-
ember, aki komoly szakképzettséget
igénylő városi munkáját hagyja ott, s
megy haza, vesz lovakat, szekeret s
válik fuvarozóvá, hogy a maga erejé-
ből, jobb keresetéből boldogulhasson,
ne szoruljon a szülei segítségére még
harminc évesen is. A falu ugyan csúfo-
lódik, az anya szégyenkezik, de munka
van sok s így kereset is, s akinek
etikailag igaza van, annak nem kell
szégyenkeznie.

A kötetet egy tíz évvel ezelőtti in-
terjú zárja: Élni segít, ha kimondjuk a
bajt. Az Illyés Gyula-i ars poetica mai
megfelelője ez a gondolat, s mögötte
következtésen, az egész pályát megha-
tározóan van jelen „a művészi szép és a
társadalmi igazság kettős elkötelezett-
sége". S ebből a különböző műfajok-
ban olyan irodalom születik, amely
szép és igaz is, amelyik nem mese, de
mégiscsak az is, s amely az élet ősi,
elemi és feladhatatlan érdekeit figyeli
és őrzi.

Savella Orsolya (6. oszt.) munkája
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Erdei Péter

Szerb Antal esete a kérdőívvel, avagy
mennyit ér a magyar értelmiség?*

Európa szellemi életének fejlődésé-
ben a középkor vége óta mintha két
nagy törekvés mutatkoznék: a gondol-
kodás és a hit felszabadítása mindenfé-
le tekintélyelv hatása alól, vagyis a
magát szuverénnek és nagykorúnak
tartó értelem harca a római egyház
ellen, másrészt viszont a titkolt, de
szenvedélyes szándék, hogy ez a sza-
badságát törvényesítse, s új, önmagá-
ból fakadó, hozzá illő tekintélyre te-
gyen szert. Általánosítva azt is mond-
hatnánk: e gyakran furcsán ellentmon-
dásos harcot, amely két, egymással
elvileg ellentétes cél eléréséért folyt, a
szellem nagyjából megnyerte.

... a szellem megrettent, amikor lát-
szólagos győzelme és érlelődése kor-
szakának végén váratlanul a Semmivel
találta magát szemben: nagy-nagy
anyagi ínséggel, politikai és háborús
förgetegek periódusával és azzal, hogy
szinte egyetlen éjszaka alatt ő maga is
bizalmatlanná vált önmaga, a saját ere-
je és méltósága, sőt a saját léte iránt is.

... így hát akkoriban, míg rohamo-
san zuhantak a szellemi igények és
teljesítmények egyre szerényebb nívó-
ra, félelmes bizonytalanság és kétség-
beesés harapózott el épp a szellem
emberei közt.

Hesse: Az üveggyöngyjáték

Ezeket a sorokat Hesse 1942-43-
ban írta. Regénye utópia, amelyben
visszatekint saját korára: hitetlenség,
reménytelenség, a szellemi értékek de-
valválódása - ez a II. világháborúba
sodródott Európa értelmiségének köz-
érzete.

Ugyanakkor, noha véleménye egy-
szerűsítő, általánosító volta ellenére
megfontolásra érdemes. Az alábbiak-
ban először megpróbálom bizonyítani,
hogy az értelmiség igenis a társada-

lomban meghatározó szerepet játszott
és játszik mint osztály, vagy osztályjel-
legű társadalmi réteg. Ezután az értel-
miség ebből következő banális felelős-
ségére hívom fel a figyelmet, majd
harmadsorban az értelmiség várható
életstratégiáját vizsgálom, illetve a kö-
zeli és középtávoli jövőben várható, az
előbbi felelősségből következő felada-
taira figyelmeztetek.

I. Az értelmiség
történelmi küzdelme a
politikai hatalom
megszerzéséért, és annak
eredménye, avagy
„Anyám, én nem ilyen
lovat akartam!"

A szellem embereinek első, igazán
jelentős társadalomszervezői kora a
felvilágosodás. Megszületik az értel-
miség első önmeghatározása: „az érte-
lem nyugodt előadói , az igazság em-
berei és urai szembeszállnak a despo-
tizmussal és az ideális joggal való
visszaéléssel .

A francia forradalom előestéjén már
ismert és általánosan elfogadott értel-
miségi körökben az a nézet, hogy a
nemzet szabad emberek önakaratából
való szabad társulása. A szellem, az
ész uralmával szembeszegülő tradicio-
nalisták előbb az isteni, a születési
jogot állítják szembe a racionalisták-
kal, majd a rousseau-i általános akarat-
tal (amely, mellesleg, igen messzire
vezetett) szemben a csoportos tudat-
lansággal érvelnek. A szerződéselmé-
let ellenfelei szerint egyáltalán nincs
úgy, hogy az emberi alanyok tudatosan
alkotnák meg azt a közösséget, amely-

ben élnek, hanem a közösség formálja
„csendesen" tagjai tudatát

A 19. század a „mitológiába számű-
zi a szerződéselméletet és a természeti
jogokat. Ezzel egyidejűleg a racionali-
tás tábort vált - a tradicionalisták el-
tűnnek a színről, helyettük filozófusok,
szociológusok és történészek jelennek
meg. Ilyen módon a republikánusok
egész 19. századi története a felvilágo-
sodás hagyományainak folyamatos
hozzáigazítása a tudás fejlődéséhez,
megtartván a természeti jogokat mint
alapot, ugyanakkor korszerűnek ma-
radva a pozitivizmus szemszögéből is.

Ezzel egyidejűleg a 19. század má-
sodik felében ismét fellángol a vita, mi
is a nemzet. A nemzetállamok létrejöt-
te után természetes, hogy ez a kérdés
folyamatosan napirenden van, és a vi-
tában felszólalók mindig politikai
helyzetüknek megfelelően definiálnak.
Ilyen módon nem lehet meglepő az,
hogy Goethe előbb a német romantikus
nemzetelméletben hisz, majd később
véleménye módosul: nincs bizonyíték
arra, hogy túlzó módon a nyelvi és
helyzetbeni gyökerek abszolutumok
lennének.

Hasonló módon változnak pl. Er-
nest Renan nézetei. Míg eleinte, egyet-
értve a német romantikus történészek-
kel, elítéli a felvilágosodás naiv antro-
pológiáját, és harcol a „kártékony"
szerződéselmélettel, az 1870-es háború
elvesztése után vált: egyfajta titkos
megállapodás tárgyává teszi a nemze-
tet.

A 19. században sem dől el a vita az
individualisták és a kollektivisták kö-
zött, de megszületik, majd előre tör a
nacionalista kollektivizmus, és a szá-
zad végére a Volkgeist győz.

Egyidejűleg megjelenik a korai szo-
cialisztikus eszmék után egy másik

* Megjegyzések Kerékgyártó T. István Az értelmiség lassú alvadása című esszéjéhez



fajta kollektivizmus, a szocialista kol-
lektivizmus.

Három fő eszmerendszer létezik te-
hát egyidejűleg egymás mellett az ér-
telmiségen belül, s e három világnézet
és kultúra felelősek a 20. században
történtekért. Más-más módon és más-
más mértékben ugyan, de mindhárom
eszmerendszer képviselői, hordozói
(vagyis az értelmiség egésze) felelő-
sek.

II. Apolló, a gonosz isten

Az archaikus görögök számára a
tudás egyenlő volt a jövendöléssel, a
tudós ember pedig a jövendőmondó-
val. A tudás kezdeteinek kutatása az
archaikus Görög Államokban a a del-
phi jósdához vezet bennünket, Apollón
isten összetett jelentéséhez, azonban
kiderül, hogy a „mánia" sokkal elsőd-
legesebb: a jövendőmondás alapja. A
tudás forrása tehát az őrület

A tudás azonban még nem filozófia.
Az ókori Görög Államokban ki kellett
alakulnia a görög dialektikának,
amelynek eredménye a filozófia kiala-
kulása. Ez a dialektika azt jelenti, hogy
egy állítás ellen logikailag egymásból
következő kérdések és a rájuk adott
válaszok alapján bebizonyítsák az ere-
deti tézis helyességét vagy méginkább
helytelenségét. Vagyis az eredeti állí-
tás egyenlő a talánnyal, míg a megol-
dás módja a kritika. Megjelenik tehát a
kritikus elme.

A tudás történelméből azonban a
modern kor számára sokkal fontosabb
Európa utóbbi ötszáz éve, mert az köz-
vetlenül is meghatározza annak kor-
szerű felfogását. Ezt a történelmi idő-
szakot három részre oszthatjuk: a rene-
szánsz korra, amikor a megismerés
alapja a hasonlatosság, a tudás meg-
szerzésének a módja a jelek és a dol-
gok közötti tényleges, fizikai kapcsolat
révén válik lehetővé. A következő rész
a klasszikus kor. Ekkor a hasonlatos-
ság helyét a képzet veszi át. Egyide-
jűleg a világban Rend uralkodik, min-
dennek és mindenkinek meg van a
maga helye. A tudás inherens célja: a
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Tábla kitöltése, ahol a tábla a világ
Rendjének tükörképeként szolgál.

A modern kor egyik alapvető pro-
jektuma az ember, a benne rejlő képes-
ségek, lehetőségek, erők felszabadítá-
sa. Azonban a tudás és a tudást kereső,
cselekedeteit irányítani kívánó ember
eleve véges, nem képes uralnia a rajta
kívül álló, nálánál erősebb külső erő-
ket. A munka, a termelés nem pusztán
energia, pozitív mozgatóerő, hanem
kényszer, amit az ember alapvető vé-
gessége okoz, mivel vágyai vannak,
amik közvetlenül nem elégíthetők ki .
Mármost, minthogy a javak szűkös
voltából következően kevesebb az
osztható jó, mint az igénylők száma, a
javak megszerzéséért való igény ver-
senyhelyzetet alakít ki. S ez a szellemi
javakra csakúgy érvényes, mint az
anyagiakra. Hol van tehát a jóság az
értelemben? Sehol. A humán gondol-
kodás, az ebből fakadó tudás és jóság
egysége illúzió. A tudás hordozói épp-
úgy emberek, mint a más társadalmi
csoporthoz tartozók. Ebből következő-
en sem nem jobbak, sem nem rosszab-
bak más embereknél. Annál veszélye-
sebb az értelmiség, minthogy képes
tudását, ismeretét saját és csoportja
céljai érdekében hatékonyan fölhasz-
nálni.

ü l . Hatalom és felelősség

Az oktatás, a kultúra világméretűvé
válásának hatásaként a 20. században
az értelmiség bázisa kiszélesedett, tag-
jai átfogják a társadalmak egészét, kü-
lönösen fontos szerepük a modern pol-
gári társadalmak létrejöttében. A pol-
gárosodás a világ különböző régióiban
ugyan más-más módon ment és megy
végbe, de a polgárság egyik alkotója
mindenhol az értelmiség lesz. Észak-
Amerikában és Nyugat-Európa egyes
országaiban előbb a tulajdonos burzso-
ázia, míg Németországban és Közép-
Európában a művelt középosztály kép-
viselte a kapitalista osztályt . A fejlő-
dő országokban a tulajdonos és az en-
tellektüel egyidejű születéséről beszél-
hetünk. Az értelmiség mindenhol meg-
jelenik, a polgárság részévé válik, és
azon belül a társadalomszervezés, tár-
sadalomvezetés tagjai szinte kivétel

nélkül e csoport tagjai közül kerülnek
ki. Még ott is, ahol más osztályok
kaparintják meg, legalábbis ideiglene-
sen, a politikai hatalmat, még ott is
értelmiségi attitűdöket vesznek fel a
hatalomban részesülök, mintegy haso-
nulni próbálva több-kevesebb sikerrel,
az értelmiséghez (vagyis értelmiségivé
próbálnak lenni). Ebből fakadóan, álta-
lánosítva elmondhatjuk, a világ irányí-
tásáért az értelmiség a felelős.

Felelős a világ értelmisége az
Észak-Dél problémájáért, a környezet-
védelem elhanyagolásáért, de felelős a
nacionalizmusért, a huszadik századi
nagy világégésekért, a szocialista tábor
létrejöttéért és létezéséért; és felelős
például a szerb-horvát háborúért vagy
a boszniai vérengzésekért is. Elmond-
hatjuk, az értelmiség világszerte a fő
társadalomszervező és vezető erő vagy
annak súlyos része, ezért fő felelőse a
világ történéseinek.

IV. Párhuzamok

Magyarország 1949-1989 közötti
korszakát sokan a mindent elárasztó
gonosz birodalmaként fogják föl, a bu-
taság diadalaként az ész, a tudás fölött
A szocialista rendszer azonban ennél
sokkal összetettebb, és legalábbis há-
rom, jól elkülöníthető szakaszra oszt-
ható.

1. A hadikommunizmus

Az 1949-1956 közötti időben a bal-
oldali értelmiség egy szűk szelete ve-
zetésével az ország erőltetett gazdasági
és társadalmi „fejlesztésbe" fog. A
gazdasági fejlődés valóságos harc a
kapitalista országokkal, célja a kapita-
lizmus legyőzése, a társadalmi átalaku-
lás, pedig valamiféle igazságosság je-
gyében kényszeríttetik ki. Az értelmi-
ség széles rétegei nem, és a kezdeti
lelkesedés elmúltával még a baloldali
értelmiségiek sem vesznek részt a poli-
tikában.

2. A bosszú korszaka

Az 56-os forradalom után, melyben
az értelmiség kiemelkedő szerepet ját-
szott, 1957-62 közé tehető a kommu-
nista rendszer büntető korszaka. Az
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értelmiség jelentős képviselői börtön-
ben, maga az értelmiség pedig a legszi-
gorúbb ellenőrzés alatt, politikailag le-
írt réteg. A korszak végül is egyfajta
kiegyezéssel ér véget, az értelmiség
politikai megítélése azonban még
hosszú évekig negatív.

3. A hosszú menetelés

Már a hatvanas években nyilvánva-
lóvá vált az, hogy az értelmiség társa-
dalmi megítélése sokkal pozitívabb,
mint azt a hatalmon lévők szerették
volna. Ez a tendencia a hetvenes évek-
ben felerősödött Megjelent a Besitz-
bürgertum, a tulajdonos polgárság,
melynek hangsúlyozottan kispolgári
jellege volt. Ugyanakkor a művelt kö-
zéposztály kevéssé polgárosodott és
inkább volt káder, mint Bildungsbür-
gertum , azaz művelt középosztály.
Azzal azonban, hogy a káder-elit olyan
területre tévedt, ahol szükségszerűen
vereséget kellett szenvednie: nyelveze-
tében, attitűdjeiben értelmiségiként,
versenyhelyzetbe került az értelmiség-
gel, stratégiai vereséget szenvedett. S
noha, jóllehet, a „változó összegű" 8

játékhelyzetben a megoldás a stratégiai
kompromisszum megkötése lett volna,
a káder-elit ennek makacsul ellenállt.
Eközben mintegy beleolvadt az értel-
miségbe, annak részévé vált.

A hatalom birtokosai tehát fokoza-
tosan értelmiségiekre cserélődtek, il-
letve a hivatalban maradók beleolvad-
tak az értelmiségbe, s nagymértékben
elpolgárosodtak, „habitusuk szembetű-
nően emlékeztet a régi művelt közép-
osztályra" 9 . Ilyen módon megnyílt az
út az értelmiség és a politikai hatalom
birtokosai közötti tárgyalások megkez-
désére, kompromisszum megkötésére
a békés átmenetről. Tisztában kell le-
gyünk azonban azzal, hogy a szorító
gazdasági gondok alapvetően hozzájá-
rultak a tárgyalások létrejöttéhez. Az
akkor már világos gazdasági csődhely-
zet kényszerítő ereje kellett ahhoz,
hogy a világpolitikai változások mel-
lett az akkori hatalmi elit átadja hatal-
mát az értelmiségnek.

A rendszerváltozás tehát politikai
hatalomra segítette az értelmiség kép-
viselőit, a társadalomszervezés majd

minden területén azonban már 1990
előtt domináns volt a polgári jellegű
értelmiség, a művelt középosztály.

V. Meggörbült idő

„Valószínűtlen púpot a háton való-
színűvé tenni kell, méghozzá úgy,
hogy világnak hátát hajlítani kell egy
púpig el, és ha e gigászi gerinc is
hajlik, Richárdnak púpja nagy mintát
követ, meggörbedt időben meggörbedt
férfi legelső divatfi még lehet. Viszke-
tő háttal bámuljuk őt, idők hajlását
felismerőt..." (Bereményi-Cseh: Song
ofWüyWilliam)

Amikor polgárosodásról beszélünk,
akkor általában kizárólag pozitív érté-
keket tételezünk fel mint a polgárság
jellemzői. Tisztában kell lennünk
azonban azzal a soha nem elhanyagol-
ható ténnyel, hogy szellemünk hordo-
zója, az emberi test bizonyos anyagi
javak megszerzésében érdekelt. Mint-
hogy azok kínálata mindig kisebb,
mint az irányukban megnyilvánuló ke-
reslet, az emberek különböző érdekeik,
hovatartozásuk stb. alapján csoporto-
kat alkotnak, szövetkeznek az adott
javak megszerzése érdekében. Általá-
nos versenyhelyzet alakul tehát ki, ahol
bizonyos hatalmi pozíciók többletja-
vak megszerzésére adnak lehetőséget
Azokban a viszonylag egészséges tár-
sadalmakban, ahol a társadalmi cso-
portok önmegszerveződése előrehala-
dott, a különböző érdekcsoportok kö-
zötti precíz egyensúly van, amely
egyensúly megtartására törekednek a
politikai hatalomból részesülők. Több-
kevesebb sikerrel erre példák a gazdag
demokráciák. Ilyen egyensúly csak ak-
kor érhető el, ha:

1) létrejönnek az önszerveződések;
2) az önszerveződések egymás kö-

zött tárgyalással egyezkednek;
3) adott a nyugodt politikai légkör a

fejlődés ezen szakaszában;
4) a társadalom elér egy bizonyos

gazdasági minimumot;
5) bármely új érdekcsoport vagy

már létező érdekcsoport új céljai érde-
kében nem törekszik a fennálló struk-
túrák teljes lerombolására;

6) az egyén függetlensége a politi-
kumtól biztosított

Amennyiben ezek a feltételek nem
teljesülnek, nem beszélhetünk egyen-
súlyi helyzetről, vagyis előre megjó-
solható, hogy az egyensúly csak nagy
áldozatok árán érhető el. Sajnos ma
Magyarországon nem mindenki érde-
kelt a nyugalom fenntartásában.

Mik tehát a mai magyar értelmiség
alapvető feladatai? - Az értelmiségnek
meg kell akadályoznia, hogy a rend és
a nyugalom megszűnjön. Stratégiai
célja kell, hogy legyen a polgárságon
belüli, őt megillető hely elfoglalása
Részt kell vennie a régi és újonnan
alakult társadalmi szervezetek életé-
ben. Meg kell tartsa független kritikai
értékét. Társadalomszervezői feladata-
iból fakadó és önfenntartási érdekeit
szinkronba kell hoznia. Meg kell te-
remtenie az egyensúlyt a különböző
társadalmi csoportok (osztályok) kö-
zött. Ebben, és csak ebben az esetben
beszélhetünk arról, hogy az értelmiség
megfelel feladatának, hogy jogosak sé-
relmei, a mai állapottal szemben, csak
ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy
értelmiségiek azok: „akiket a művelt-
ség, a lelki emelkedettség, a társadalmi
érdeklődés stb. jellemez" (Kerékgyártó
T. István). Ugyanakkor mit látunk ma?

VI. Az értelmiség és a
szepesi csülök

Az értelmiségiek nagy része a klien-
si megoldásokban bízik, attól reméli
anyagi sorsa javulását, nagy részük a
társadalmi struktúrák teljes lerombolá-
sát, majd újraépítését tűzi ki célul,
kifejezetten kompromisszumképtelen.
Egy másik jelentős része a meglévő
struktúrákhoz ragaszkodik foggal-kö-
römmel. Harmadik része, és merem
állítani, ez a legnagyobb, a társadalom
nagy részének megfelelően atomizáló-
dik, kialakítja kisebb-nagyobb megal-
kuvásokkal tarkított visszahúzódó élet-
formáját. Nem csak visszasírja a társa-
dalom a késő kádári kort, hanem már
benne is él.

„Bizony, e rajzon másképpen fest a
világ és a társadalom. E rajzon Oszkár
barátom, abbahagyva az enyelgő kur-



rogást, amivel odadörgölődzött hoz-
zám, egy szökkenéssel átveti magát az
asztalon, s kitépi Miklós tányérjából a
zsíros koncot - de nem messzire jár
vele, mert a következő pillanatban B.
úr neje, Clarisse méltóságos asszony,
mint jelenlevő, fogával kap utána, s
némi ide-oda ráncigálás eredményte-
lenségén felhevülve vékonyába harap a
jó Oszkárnak, aki felüvölt kínjában, s
megfeledkezve sex appeal-ről, a kette-
jük közt évek óta illatozó finom kis
flörtről, s még a mindenekfölött ural-
kodó nemi érdekről is, üstökön ragadja
a méltóságos asszonyt, amiből aztán
általános hajcihő és hempergőzés ke-
letkezik, miközben a szomszéd asztal-

tól az a rókaképű ügyvéd a földre
rántott csüköt elorozva, fogai között
tartva iszkol ki négykézláb az utcára,
hogy ott valamelyik kapu alatt, fenye-
gető morgások és kurrogások kíséreté-
ben jóízűen elfogyassza végre" .

Vajon mennyit ér az értelmiségnek
ez a része, amely a koncot már megra-
gadta, s most nem engedi, közben pe-
dig h'gyja, hogy az általa működtetett
bürokiácia, melyben emez értelmiség
tagjai dolgozgatnak, valódi bunkó
módjára packázzék Szerb Antal özve-
gyével?
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Mészáros Edit

Mordvin nyelvrokonaink
múltja és jövője
Beszélgetés Mihail Moszin erza-mordvin nyelvészprofesszorral

A magyar nyelv rokonai körében a
mordvinok rokonsági fok szerint a vo-
gulok, osztjákok, zűrjének, votjákok és
cseremiszek után következnek. A ma-
gyar és a finn után a mordvin a harma-
dik legnagyobb lélekszámú uráli (finn-
ugor) nép; a legújabb, 1989-es szovjet
népszámlálás adatai szerint lélekszá-
muk 1 154 000-re tehető. Lakóhelyeik
igen nagy területen szétszórva, főként
Oroszország területén találhatók.
Oroszországban helyezkedik el a
Mordvin (korábban Autonóm) Köztár-
saság is, itt azonban a mordvinoknak
kevesebb mint 30%-a él (313 000 fő).
Ezenkívül száz-százezres nagyság-
rendben élnek Oroszország Kujbisevi
(korábban és ma ismét Szamarai) és
Penzai Területein, sok tízezren az
Orenburgi, az Uljanovszki és a Gorkiji
(Nyizsnyij-Novgorodi) Területeken, az
ázsiai Kazah Köztársaságban, Orosz-
ország szibériai területein, a Baskír,
valamint a Tatár Köztársaságban és
Közép-Ázsia területein (a Száján- és az
Altáj-hegység vidékén). Húsz-húszez-
res lélekszámban élnek Oroszország
Szaratovi és Moszkvai Területén, Uk-
rajnában, valamint a Csuvas Köztár-
saságban. Több ezer mordvin él még
például az Üzbég Köztársaságban, a
távol-keleti Habarovszki Területen, sőt
a Tadzsik, a Kirgiz és a Türkmén
Köztársaságban is. A mordvin népnév
lényegében két népcsoportot rejt ma-
gában: az erzát és a moksát. Az erza- és
a moksa-mordvinok nyelvileg, etnikai-
lag és embertanilag egyaránt külön-
böznek egymástól. Az erzák nagyjából
a nyelvterület keleti, a moksák a nyu-
gati részét lakják.

Mihail Moszin professzor a mord-
vin föld fővárosában, Szaranszkban él,
a Mordvin Állami Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának dékánja és az
Erza-mordvin Nyelvi Tanszék vezető-

je. Magyarországi tartózkodása során a
mordvin nép múltjáról és fennmaradá-
sának jövőbeli lehetőségeiről kérdez-
tem.

- Mik lehettek a mordvinok oly
nagyfokú szétszóródásának okai?

- Mint ismeretes, a mordvinok (az
erzák és moksák) a finnugorok közé
tartoznak. Valamikor régen, más finn-
ugor népekhez hasonlóan, ők is ebből
az egységes népből váltak ki. A kuta-
tók szerint néhány évszázadon keresz-
tül a mordvinok egy nyelvet beszéltek,
és egyetlen nép voltak. A történelem
megtette a hatását. Különféle okok mi-
att ez a nép kettéosztott, nemcsak terü-
letileg, hanem nyelvileg is. Több év-
századon keresztül a mordvinok külön-
böző más népekkel találkoztak, érint-
keztek. Először is a történelem tanúbi-
zonysága szerint a mordvinok közelé-
ben bolgárok éltek korábban. Velük a
mordvinok kereskedelmi tevékenysé-
get folytattak. Egyes források megem-
lítik, hogy a mordvinoknak saját orszá-
guk volt, melyet Purgaszi Fejedelem-
ségnek hívtak. Ebben az időben saját,
erős államalakulattal rendelkeztek. Az
ősi évkönyvek a mordvinok erejéről és
bátorságáról is beszámolnak. Az oro-
szok számára is nehéz szomszédoknak
bizonyultak. Ez az időszak valószínű-
leg a 10-12. századig tartott. Termé-
szetesen a mordvinok élete igen nehéz
volt a tatár és mongol birodalom korá-
ban. Ahogy más népek is, a mordvinok
is rendkívül nagy elnyomásban, rab-
ságban éltek ekkor. Háromszáz éven
keresztül uralkodtak rajtuk a tatárok és
a nogajok. Az elnyomatás évei és a
nehéz élet nagyon meggyengítették a
mordvinok szabadságszeretetét. A ta-
tár és a mongol birodalom bukása után
a mordvinok az orosz fejedelmeket
kezdték támogatni. Idők múltával szü-
lőföldjükről, jó termőterületeikről

kezdték fokozatosan kiszorítani, néhol
egyenesen elűzni őket rossz földekre.
Ok nélkül az emberek nem hagyják el
saját ősi lakóhelyüket. Ezért ma a
mordvinokat a térkép teljes szélességé-
ben kell keresnünk: itt is található belő-
lük egy kevés, meg ott is. Hosszú időn
keresztül, 1917-től még a mai napig is
értekeztek arról egyes történészek,
hogy ötszáz évvel ezelőtt az oroszok és
a mordvinok szívesen és szinte lelke-
sen egyesültek. De hát vaknak kell
lenni ahhoz, hogy ne lássuk, mit mond
a történelem. Az ősi évkönyvek is szól-
nak ezekről a népekről, s arról, hogyan
harcoltak a jó termőföldekért. A tatár
és a mongol birodalom uralma után a
mordvinok fellélegezhettek, de nem
beszélhetünk arról, hogy saját országot
tudtak volna alakítani, sem pedig arról,
hogy lelkesen egyesültek volna az oro-
szokkal. Mivel a mordvinok nem egye-
sültek egy országgá, földjeikre áramla-
ni kezdtek az oroszok. Ezért sok mord-
vinnak kellett új lakóhelyet keresnie. A
16-18. században, a keresztény téríté-
sek idején is folytatódott szétszóródá-
suk. Ha megnézzük a mai Mordóvia
térképét, nagyon jól látszik, hogyan
keveredtek a mordvin falvak az orosz
falvakkal. Látszik, hol voltak a jó ter-
mőföldek. Ezeken a jó földeken ma
oroszok laknak. A rosszabb földek pe-
dig megmaradtak a mordvinoknak,
vagy pedig a mordvinok elvándoroltak
azokra a területekre, amelyek még
megműveletlenek voltak, és újrakezd-
ték a letelepülési tevékenységüket
Például Nyizsnij-Novgorod földjein
csak nagyon kevés erza maradt, pedig
tudjuk, hogy ez a mordvinok egyik ősi
lakóhelye volt

- A mordvinokat még az erőszakos
keresztény térítések is sújtották.

- Igen. Természetesen meg kell em-
líteni, hogy a kereszténység felvétele a
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civilizáció egyik kritériuma sok nép,
így a mordvinok számára is. Ezzel
együtt ebben az időben a keresztény
térítés ürügyül szolgált az első oroszo-
sításoknak, a mordvinok eloroszosítá-
sának. Ennek ellenére meg kell monda-
ni, hogy 1917-ig a mordvin falvak a
saját szokásaik szerint éltek, ahogy sok
orosz falu is. Tény, hogy abban az
időben ilyen erős oroszositasi folyamat
nem volt.

- Hogyan változott a helyzet 1917
után?

- Mintha minden nép egyformán
kezdett volna élni, egyformán jelent
volna meg kultúrájuk, egyformán
emelték volna kultúrájukat a mai civi-
lizációs szintre. Ezek persze sokáig
csak puszta szavak maradtak, s nem
követték őket tettek. Majd ez a tevé-
kenység valóban elkezdődött: ott, ahol
mordvinok éltek, erza és moksa nyelvű
újságok, folyóiratok jelentek meg, erza
nyelven kezdtek tanítani minden erza
faluban, moksa nyelven minden moksa
faluban. De csak a harmincas évekig
volt így. A harmincas években erza és
moksa nyelvű államokat akartak létre-
hozni, még az alkotmányukat is elké-
szítették. Mindez azonban papíron ma-
radt. Ha megvizsgáljuk a mordvin le-
véltárakat, azt látjuk, hogy az 1927-
30-as években sok hivatalban, kolhoz-
tanácsban, falutanácsban erza vagy
moksa nyelven vezettek gyűléseket, ír-
tak iratokat, jegyzőkönyveket, azaz er-
za vagy moksa nyelven végezték az
ügyintézést. Mindez csak három, eset-
leg négy évig tartott. Ezután minden
ilyen tevékenységnek vége szakadt.
Még a harmincas években a kutatók, a
finnugor nyelvészek, az erza és a mok-
sa nyelv tanárai az erza és a moksa
nyelvre a latin ábécét akarták alkal-
mazni. Mi úgy látjuk, és nem csak mi,
hanem sok magyar és finn kutató is,
hogy ha az ábécénk latin betűs lenne,
akkor ortográfiánkban nem lenne any-
nyi hiba és kivétel. Azért, mert nyel-
vünk struktúrája jobban megmutatko-
zik a latin betűs lejegyzéssel. Ezekben
a szerencsétlen években e tudósokat
börtönbe zárták. A nyelv és a kultúra
területén minden jó cselekedetet és

gondolatot csírájában elfojtottak. A
mordvin kultúrát a harmincas években
teljesen elnyomták. Néhány év eltelté-
vel az erza és moksa nyelvet száműz-
ték az iskolákból. Fokozatosan tért hó-
dított az a politika, mely szerint az erza
nyelvvel messzire nem lehet jutni, a
saját falunkon túlra nem lehet kerülni.
Az embereknek évről évre bemagya-
rázták, hogy csak orosz nyelven érde-
mes tanulni. Sem a művelődési minisz-
terek, sem a falu vezetői nem tettek
semmit a mordvin nyelvért és kultúrá-
ért. Annál többet beszéltek az interna-
cionalizmusról, a népek együttéléséről.
Ennek ellenére a kis népek évről évre
fenntartották magukat: a mordóviai
falvakban volt erza vagy moksa nyelv-
tanítás a negyedik osztályig. De azok-
nak az erzáknak és moksáknak, akik
Szamarában, Szaratovban, Orenburg-
ban, Baskíriában, Tatáriában, Csuvasi-
ában és sok más helyen élnek, a mord-
vin anyanyelvű oktatás kérdése fel sem
merülhetett. Itt 850 000 mordvin él.
Majdnem egymillió mordvin nem
Mordóviában lakik. Természetesen ez
a nép nem tudja fenntartani magát, ha
nyelvéért, kultúrájáért a falvakban,
körzetekben, megyékben semmit sem
tesznek. Még jó, hogy a mordvinok az
említett teriiletek falvaiban megőrizték
saját nyelvüket, népviseletüket, szíve-
sen és maguktól olvasnak erzául vagy
moksául.

- Miért van ma az erzákban és a
moksákban saját nyelvük és kultúrájuk
iránt ilyen nagy közömbösség?

- Azt lehet mondani, hogy azért,
mert nem szeretik saját nyelvüket és
kultúrájukat. Állandóan azt magyaráz-
ták, sulykolták az emberek fejébe (s
nemcsak az oroszok, hanem még az
erzák is így vélekednek): minek ne-
künk az erza nyelv, mire jutunk vele?
Ez nagyon rossz felfogás. Mintha azt
mondanák: ha az erza kell nektek mint
állami nyelv, akkor gyertek, kérdezzük
meg a gyermekek szüleit. Ha felvető-
dik például az, hogy az iskolában az
erza gyerekek erza nyelven, a moksa
gyerekek pedig moksa nyelven tanulja-
nak, és a különféle tárgyakat anyanyel-
ven hallgassák, akkor azt mondják:
meg kell kérdezni a szülőket. Nem
akarom megsérteni ezeket az embere-

ket, erzákat és moksákat, hiszen én is
közülük való vagyok, de azt gondo-
lom: ha az ilyen kérdésekben a szülők
dönthetnek, akkor ezek közül a szülők
közül rögtön meg is tehetnénk valame-
lyik falusi, iskolázatlan embert műve-
lődési miniszternek, és akkor majd az ő
látóköre szerint fogunk „civilizálódni".
Azt is mondják, hogy az erza nyelv
zavarja az orosz nyelv tanulását, nincs
idő sok nyelvet tanulni, kárba vész az
idő, mialatt sok értelmes dolgot lehetne
csinálni. De miért sietünk ennyire min-
dig? Finnországban két állami nyelv
van. A nép mind a finn, mind a svéd
nyelvet beszéli, pedig Finnországban
mindössze 8% svéd ajkú él. És a finnek
85%-a tud angolul. Ezenkívül sok finn
tud németül és más nyelveken is. Szí-
vesen tanulnak erzául is. Finnország és
Magyarország több egyetemén tanul-
nak és beszélnek erzául, sőt az erza
nyelv egyes jelenségeit nálunk is job-
ban ismerik. Hiszen mi félünk több
nyelvet tanulni!

- Milyen az erza és irwksa nyelvű
oktatás helyzete az iskolákban, az
egyetemeken és más oktatási intézmé-
nyekben?

- Őszintén szólva, igen gyenge.
Azok a beszédek, amelyek három éven
keresztül a különféle üléseken, konfe-
renciákon, gyűléseken elhangzottak,
úgy gondolom, semmit sem eredmé-
nyeztek. Ezek, hogy úgy mondjam, azt
a célt szolgálták, hogy kieresszék a
népből a gőzt, azokból, akik valami jó
dolgot szándékoztak tenni. Elmondták,
s a dolgok maradtak a régiben. Nos,
néhány iskolában lett erza nyelvi óra, a
városban itt-ott létrehoztak fakultatív
foglalkozásokat erza és moksa nyelv-
ből. Ez természetesen borzasztóan ke-
vés, szinte semmi. így az erza és mok-
sa nyelvet nem lehet megőrizni, így a
mordvin kultúrát nem lehet újjáéleszte-
ni. Míg például az egyetem orosz sza-
kára minden helyre három fő jelentke-
zett, addig a mordvin szakra csak más-
fél, s képzettségük tekintetében ezek is
nagyon gyengék. Bár pozitív jelenség,
hogy a mordvin szakra már más terüle-
tekről is, nemcsak Mordóviából jöhet-
nek tanulni.

- Úgy tudom, már vannak olyan
hazafias társaságok, amelyek a mord-



vin nyelv és kultúra fennmaradásáért
tevékenykednek, például a Mastorava
(Földanya) nevű társaság, amely töb-
bek között azért is sokat tett, hogy a
Mordóvián kívüli területekről is jöhes-
senek a mordvin szakra tanulni.

- Igen, a Mastorava megmozgatta
az erzákat és moksákat, és ők mintha
kezdenének felgyógyulni a közömbös-
ségből, amit már nihilizmusnak is lehet
nevezni. Magában Mordóviában azon-
ban a nihilizmus teljesen orvosolatlan
maradt.

- Hogyan lehet kikerülni ebből az
állapotból, a nyelvnek és a kultúrának
ebből a mai, szerencsétlen helyzeté-
ből?

- Úgy gondolom, az első és legfon-
tosabb dolog, hogy az erza és a moksa
nyelvet állami nyelvvé tegyük. Csak
akkor érti meg mindenki, hogy ez a
nyelv mindenkinek kell: a művelődési
minisztereknek, a tudósoknak és
ugyanúgy a falvak népének is. A falu
népe akkor megtudja, hogy anyanyel-
vével bárhová mehet, bármilyen irodá-
ba, intézménybe, tanulni, beadványt
írhat, beszélhet, vagyis az ügyintézés
erza és moksa nyelvű lenne. Szerintem
ettől nem kell félni, mint ahogyan fél-
nek a mi mai képviselőink. Mi is mind-
annyian civilizált embereknek szeret-
nénk tartani magunkat, ahogy Európá-
ban általában mindenki, de míg egy
európai három-négy nyelvet tud, közü-
lünk sokan az orosz nyelven kívül más
nyelvet nem ismernek, sőt saját né-
pünknek nyelvét is elfelejtették. Ami-
kor a magyaroknak, finneknek, külföl-

dieknek elmeséljük, hogy a mordvinok
azt mondják: „minek nekünk a saját
nyelvünk?", számukra teljesen érthe-
tetlen. Sokat kell magyarázni, és ter-
mészetesen erről még beszélni is szé-
gyen; szégyen, hogy elhagyjuk saját
nyelvünket és kultúránkat, ami nagyon
erős volt, és amelyről talán már sok
országban tudnak. Több országban
tudják, hogy a mordvinoknak nagy és
figyelemre méltó kultúrájuk volt, de ez
napról napra pusztulni kezdett.

A második legfontosabb dolog, a
második kivezető út ebből a szomorú
helyzetből az, hogy mindenütt, ahol
mordvinok élnek, minden iskolában,
minden faluban olyan helyzetet kell
teremteni, hogy a nyelv és a kultúra
újjászületése megkezdődhessék. Úgy
gondolom, hogy mindenütt, ahol száz-
ezer vagy több tízezer mordvin él,
nemzeti körzetet kell létrehozni, ezeket
a kérdéseket pedig valamilyen külön
szekcióban kell kezelni és megoldani;
de legalábbis ilyen szekciót kell létre-
hozni Moszkvában. Az ugyanis, aho-
gyan Mordóviában teszik, más terüle-
tek mordvinjainak nemzetiségi problé-
máit nem oldja meg. Más köztár-
saságok most önállósultak, váltak füg-
getlenekké. Mordóviában ez nem tör-
tént meg, mert a mi nemzeti erőnk
kevés.

- Van-e remény Ön szerint arra,
hogy mindez megvalósulhat? Hiszen
vannak olyan vélemények is, hogy 50-
60 év alatt a mordvinok teljes mérték-
ben kihalnak, eloroszosodnak, eltatá-
rosodnak, beleolvadnak más népekbe.

- Én ezzel nem értek egyet. A
mordvinok a falvakban fenn fognak
maradni. A falvak meg fognak erősöd-
ni. De a probléma abban áll, hogyan
fog megerősödni a nyelvük, és hogyan
fog újjáéledni a kultúrájuk. Hiszen
vannak olyan erzák és moksák, akik
nem tudnak az anyanyelvükön, nem
ismerik a saját kultúrájukat, történel-
müket. Például a szamarai falvakban a
következő a helyzet: a gyermekek 15
éves korukig nem értenek egyáltalán
erzául. Az ifjúság, a 15-25 éves kor-
osztály ért erzául, képes beszélni, de
nem beszél. A 25-45 évesek erzául is,
oroszul is beszélnek, s bár erzául szé-
pen beszélnek, oroszul kell beszélniük.
Az idősebb nemzedék, mondjuk 50 év
felett, általában hibásan beszél oroszul.
Ez a helyzet oda vezet, hogy a fiatal
nem fogja tudni, ki ő, erza vagy orosz,
és annak ellenére, hogy erza faluban él,
nem fog beszélni erzául. Egyetlen más
ország népe sem tagadja meg saját
nyelvét, ezért is mondom, hogy szé-
gyen, amilyen szerencsétlenül mi ezt
Oroszországban tesszük. Mi minden
elveszett a kis népek kultúrájából, per-
sze az orosz kultúrából is! Ez, Oroszor-
szágból nézve, még nem is igazán lát-
szik. Más országokból kell ezt nézni,
például Finnországból, Európából: ho-
gyan emelték fel a finnek kultúrájukat
gazdaságukkal együtt, és hogyan őr-
ködnek minden felett, amit a múltból
örököltek.

- Köszönöm a beszélgetést.



Árpás Károly

Esztek - ismeretlen ismerősök
(Gondolatok a függetlenség kikiáltásának 75. évfordulóján)

Tíz éve jártam Észtföldön. Láttam a
tallinni óvárost, a várhegyet, bejártam
a nyári éjszakában az elcsendesült ut-
cákat, szívtam a Hanza-időket idéző
falak kipárolgását... Föltárult egy ki-
ránduláson az észt táj: a nyírfaligetes
sömlyék, az árkokkal kerített szántó-
földek, s a széleiken, közepükön vilá-
gító kőrakásokban ráismertem A. H.
Tammsaare regényeiből elképzelt táj-
ra... Jártam Taraiban, ahol alig maradt
nyoma az első Dalosünnep (1869)
megszervezőinek életéből - csak már-
ványtáblák, az Egyetemi Könyvtár do-
kumentumgyűjteménye és a legfonto-
sabb: az utódok kegyelete, amely éltet-
te a régi Tartut. Szó sem volt a változá-
sok lehetőségéről, pedig a kötetlen író-
találkozón bátrabban is beszélhettünk
volna. Igaz, az észtek - ez közismert -
nehezen oldódnak föl, s mit is várhat-
tam egy alig háromórás ismeretség
után. Milyen keveset tudtunk, tudunk
azokról, akikkel összefűz a közös elő-
nyelv, s akik sokkal, de sokkal többet
tudnak rólunk!

Emlékszem a tallinni temetőre,
amely valóban emlékpark: az emléke-
zés, az utódok ragaszkodása nem kerí-
tés mögé zárva nyilvánul meg. Itt nincs
néma versengés: kinek milyen emlék-
mű dukál; itt csak a tájba illeszkedő
kövek vannak, mintegy jelképezve a
„föld népének" szorgos kétkezi mun-
káját: el kell távolítani a termékeny, de
kevés talajból a köveket. S így minden
kő egy életútnyi munka érdemének
elismerése. Emlékszem a saaremaai
halász-földműves falura, amelynek la-
kói - csak részben az idegenforgalom
miatt (ekkor még zárt teriilet volt a
sziget jó része) - ott éltek s ugyan-
úgy, mint a múlt század közepén. A
nefelejcsek kékje a sziklakerítések
oltalmában összeért a tómingaszfa le-
csüngő fehér virágfüzérével, melyet
libbentve a tengerről jövő szél, min-
dig a pillanatot idéző illatárt kavart.
A fa alatt, félig a kerítésnek támaszt-
va kátrányos, öreg, fekete bárka kor-
hadozott. Kék-fekete-fehér..., meny-
nyivel igazabb volt, mint a piros-fe-

hér-kék - szerencsére a tájat nem lehe-
tett megváltoztatni. S emlékszem a ten-
ger melletti szabadtéri tájmúzeumra is,
ahová barátommal éjjel szöktünk be. A
csűrök, lakószobák, szaunák lomha ho-
málya, a hullámverés hangja a parti
sziklákon Csanádi Imre versét mondat-
ta el velem, amelyre válasz lehetett C.
Odrajas verse:

Sóhaj az elmentekhez

1. Köhécsel a kopott kémény,
Roskadozva horpad,
Szabadkonyha hamujában
Fürdeti a holdat.

2. Bedeszkázott ablakokon
Eső ha dóromból,
Sóhajtoznak eresztékek
Halmosodé romból.

3. Nekik tavaszt, nyárt nem ígér
A felragyogó nap,
Nincsen őszük, nincsen telük:
Küszöb alatt holnap...

4. Roggyant kapu, tört kerítés,
Vadkender övezte -
Ösvénye sincs, kaszálatlan
Fű nő a kövekre.

5. A gépeket, szerszámokat
Árnyékuk ha tartja,
Nádtetőn vagy zsindelyesen
Disznóparéj sarjad.

6. Káva jelzi a kút mélyét,
Gyom csügg oldalárul:
Vize nem víz, vödre sincsen,
Nem öl, sír, ha zárul.

7. Fénykép őrzi, amíg fakul,
Enyészet uralja;
Alattomos szél kerüli,
Volt lakóit falja.

8. Nem Trója volt, noha domb lesz,
Mohácsot se vesztett -
Tégla, panel vagy fa: mindegy,
így pusztul egy nemzet.

Szerencsére, csak a kis uráli nyelv-
rokon népek nem tudtak megbirkózni a
kolosszussal! Szerencsére - hogy jö-
vök én ehhez, a nagy testvér, egyetlen
mondattal lemondani egy nyelvről, az
ahhoz kapcsolódó kultúráról, keresztet
vetni az azt beszélőkre... Micsoda vak-
merőséget plántált belém a múlt az
agyonhallgatott határon túlra került
magyarság kínjainak nemtudásával.
Hát elviselhető-e a biztosan bekövet-
kező halál? S ha ez a vég a részvétlen-
ségem miatt következik be?

Nagy az adósságunk. Törlesztenünk
kell, ha nem is mi herdáltuk el a talen-
tumot, s még akkor is, ha tudjuk: lyu-
kas zsebbe került az áldozat. Ám nem-
csak a magyarságról van szó: igenis
közünk van a rokon nyelvet beszélő
népekhez, ha egyéb nem, hát az, hogy
ők számon tartanak bennünket és szá-
mítanak a segítségünkre, nem egysze-
rűen a rászorulók megsegítéséről van
szó, hanem azokéról, akik ezt feltétele-
zik rólunk!

Megértem a magyar kormánypoliti-
ka óvatosságát. 7990. március 30-án
kiáltotta ki önállóságát az Észt Köztár-
saság. Ezt a nyilatkozatot a Szovjet-
unió nem akarta elfogadni - s nekünk
nemzeti fontosságú ügyeink voltak a
szovjet vezetéssel. Nem akadt egy új-
ságíró sem, aki csak egyetlen karcolat-
ban is, de rámutatott volna arra, hogy a
gorbacsovi követelés a népszavazásról
már csak azért is jogtalan, mert a balti-
akat az erőszakosan megválasztott par-
lamentből kijelölt küldöttség kérésére
vették fel a Szovjet Szocialista Köztár-
saságok Szövetségébe - tehát egy par-
lamenti döntés is elég kell hogy legyen
a kiváláshoz a híres-hírhedt lenini cik-
kely alapján (lásd az önrendelkezés-
ről). De még arról is keveset írtunk,
hogyan próbálta a szovjet vezetés az
Interfronttal megosztani a demokrati-
kus erőket. Csak a szamizdat-kiad-
vány, a Malomkövek között (1988) és
Bojtár Endre könyve (Európa megrab-
lása, 1989) mert érdemben foglalkozni
a térség, az észtek problémáival. De
hány olvasóhoz jutottak el ezek?



S vajon mi mikor ismertük el az
Észt Köztársaságot? 1991 szeptembere
-. .JI , hogy az USA is elismerte. Jó,
elfogadom, ez is a külpolitikai koncep-
ció része. Nem érhet bennünket szem-
rehányás, hiszen a szomszédos, a ro-
konságot jobban tartó Finnország
sem volt az első. Ám azóta mi tör-
tént? Tettünk-e valamit a gyü-
mölcsöző kapcsolatokért? Elégséges-
e Jávorszky Béla finn nagykövet balti
képviselete és Bereczki Urmas nagy-
követségi jószolgálata? A Magyar-
Észt Baráti Társaság kulturális
missziója (és az ettől szintén elvá-
laszthatatlan Bereczki-család, amely
elévülhetetlen érdemeket szerzett a
rokonságtudat ápolásában)? Ugyan
hány tagja van a Reguly Társaságnak
(bár ez nemcsak az észtekkel foglal-
kozik)? Tényleg azt hisszük, hogy
ennyi elég?

Mikor értjük már meg, hogy nem a
„halszagú atyafiságról" van szó? A
finnek, az észtek a példa arra, hogy mit
meg lehet tenni a kedvezőtlen körül-
mények közepette. Lehet, hogy orszá-
gunk még kelet-közép-európai vi-
szonylatban is kicsi, lehet, hogy a nem-

zetközi élet függvénye politikánk -
talán létünk is, lehet, hogy történel-
münk teremtette békákat kell lenyel-
nünk, hogy Európához tartozzunk..., de
hogy ilyen helyzetekben is tenni lehet
valamit, olyat, ami összetart, amely
előre mutat - ezt többek közt a két balti
államtól, e két rokon nyelvet beszélő
néptől lehet megtanulni. Nekik ugyan-
is jóval nehezebb volt eljutni a szuve-
renitásig, mint nekünk, jóval közelebb
álltak a beolvadáshoz, mint mi, s most
az észtek büszkén tekinthetnek a
Hosszú Hermán szélfútta lobogójára:
újra függetlenek, a maguk uraivá let-
tek, éppen mint hetvenöt éve: 1918.
február 24-én.

Mit kívánunk a hetvenöt és három
éves független országnak? Kevesebb
vért és szenvedést, mint ama február
után jött; békés hétköznapokat, hogy
érvényesüljön az észt szorgalom és
leleményesség! Adja meg az Isten,
hogy nemzetiségpolitikájuk példa le-
gyen Kelet-Európában: mi ebből nyer-
hetnénk. Kívánni mi nem tudunk töb-
bet, mint amennyit Észtország nemzeti
himnuszában kért Jannsen apó (J. W.
Jannsen 1819-1890):

Én boldogítóm, örömöm,
Mi bájos vagy, hazám!
Akárhová tekinthetek,
Mást a világon nem lelek,
Mi annyi üdvöt hozna rám.
Miként te, szép hazám.

Te adtál nékem életet
S neveltél engemet.
Ezért áldlak mindenkoron
Örök hűséggel ajkamon -
Szeretlek téged igazán,
Én drága, szép hazám!

Az Úr legyen oltalmazod,
Édes szülőhazám,
Vezessen minden vészen át,
Áldást intsen kegyelme rád.
Ha törsz magasztos cél után,
Én édes, szép hazám!

(Bán Aladár fordítása)

(Az írás a Deák Ferenc Alapítvány
támogatásával készült.)

Demény Román (7. oszt.) munkája



Gennadij Ajgi versei

Dél van: havazik
Kislányomnak - harmadik születésnapján

Játom szeretem" - oly vakítón világos
és „szeretem - emlékezve - ha nem látom túl az ablakon'
s akkor is ha sejtéssé szürkül
az özönlő fényben
s ha ájtatos tisztasága - s leikeié -
szerteárad bennem:
újhodva és halk részvéttel telve
elönt a boldog remegés

A templom létrejötte
0

kékség
és

mező- ezüstlőszálak köztük-mező
(tömérdek
aranylás
tömérdek)

szélén -feszület áll!
és

törhetetlen fénnyel sugárzik
felfelé

1981

Újra -
Oroszország-mező
Mintha levegő, ég és ikon
látomása lenne a Szűzanya:
nem a nép szelleme - földöntúli
Nyugalom sugárzása aranyozza be.

Cseh Károly fordításai

Madli Morell

Minden szerelmes vers.
(Kőik armastuslaulud...)

Minden szerelmes vers
bennem szunnyad még
Milyen gazdag vagyok
lám - s mégis
mennyire szegény

Paul-Erik Rummo

(mihklipiáke...)

Szent Mihály napja
a láp fölött tejfehér

tőzegáfonya

Viivi Luik

(aastast aastasse...)

ím évről évre
nyár-esők ragyogása

lombokról csepeg

Jan Kaplinski

(jáátunud aknai...)
jégablakon át

egy árny mozog merészen
én drága napom

Árpás Károly fordításai



NYELVROKONAINK

Götz László

Az uráli-finnugor nyelvek
genetikus nyelvcsaládi elméletének
ellentmondásairól*

Amikor a múlt század derekán Hun-
falvy Pál és Budenz József A. Schlözer
göttingai iskolájának finnugor-magyar
leszármaztatási elképzelését magukévá
tették, és annak nyomdokain haladva
megkezdték a magyar és a finnugor
nyelvek széleskörű, részletes összeha-
sonlítását, csakhamar kitűnt, hogy a
magyar egyezések - pontosabban
mondva párhuzamok - száma az egyes
finnugor nyelvekben nagyon különbö-
ző. De hasonló volt a helyzet a finn
nyelvek egymás közötti megfelelései-
nél is. Ebbnl a jelenségből arra követ-
keztettek, hogy az egyes finnugor né-
pek, népcsoportok szakaszonként vál-
tak ki egy eleve feltételezett, egységes-
nek vélt ősnépből, illetve nyelveik fo-
kozatosan különültek el egy - ugyan-
csak hipotetikus - közös ősnyelvtől.

így született meg - szorosan a kora-
beli indogernám nyelvcsaládfa sémájá-
hoz kötődve - az egységesnek gondolt
„uráli" ősnép hipotézise a közös „urá-
li" nyelvcsaládi alapnyelv elképzelésé-
vel együtt, amelynek kialakulását Kr.
e. 6000 körűire keltezik. Ezek az „urá-
liak" azután a nyelvcsaládi feltevés
szerint szétváltak volna, először a szű-
kebb értelemben vett „finnugorok"-ra
és a szamojédokra. Ezt az elszakadást
általában Kr. e. 4000 tájára vagy ennél
valamivel korábbra, az 5. évezred má-
sodik felébe helyezik. A szamojédok
különválása után azzal számolnak,
hogy az ún. „finnugor" ősnép még jó
ideig együtt, illetve szorosan egymás
mellett élt, s az egyes csoportok nyelv-
járásai is többé-kevésbé azonosak vol-
tak. Ezt a hipotetikus nyelvi állapotot
„finnugor alapnyelv"-nek nevezik.

Ez a „finnugor egység" a nyelvé-

szek véleménye szerint az idők folya-
mán egyes népcsoportok terjeszkedé-
se, kisebb-nagyobb vándorlások követ-
keztében egyre lazábbá vált, és kb. Kr.
e. 2000 körül befejeződött a keleti
törzsek, az ún. „ugorok" teljes elkülö-
nülése a „finn-permi" csoporttól,
amely utóbbi részleg a későbbi idők-
ben maga is „balti-finn", „volgai-finn"
és „permi" alcsoportokra oszlott

A kivált „ugor" ősnép pedig - a
séma szerint - ismét tetemes ideig, kb.
1000 évig az ún. „ugor egység"-et
alkotta volna, megint csak közös
„ugor" alapnyelvvel. Ezen „ugor egy-
ség" felbomlását a finnugrisztika kb.
Kr. e. 1000-re, esetleg valamivel ké-
sőbbre, a Kr. e. 1. évezred első felébe
keltezi, amikor is az ún. „előmagya-
rok" elszakadtak volna a többi „ugor"-
tól, azaz a voguloktól és az osztjákok-
tól, akiket közös néven „obi-ugorok"-
nak neveznek (mindezt 1. pl. Hajdú,
1975., 35-38. old.).

Ezek bizony meglehetősen imponá-
ló, de egyben igen meghökkentő idő-
rendi adatok is, különösen akkor, ha
meggondoljuk, hogy az uráli-finnugor
nyelvcsaládba sorolt nyelveknek - a
magyaron kívül, amely Bíborbanszüle-
tett Konstantin bizánci császár „A bi-
rodalom kormányzásáról" című művé-
ben fennmaradt törzsnevek, személy-
nevek és az „Etelköz" szó segítségével
még legalább a Kr.u. 940-es évekig
visszamenőleg dokumentálható, hosz-
szabb szövegei pedig már a 12. század
vége óta ismeretesek - gyakorlatilag
nincsenek nyelvemlékeik. A finn nyelv
első összefüggő emlékei a 16. század-
ból származnak, a többi finnugor
nyelvről pedig jobbára csak a 18-19.

század óta vannak adataink. Ehhez já-
rul még, hogy a finn nyelv - nyelvem-
lékei megjelenése óta .- gyakorlatilag
semmit sem változott (1. pl. Dencker,
1968. 5. old.), a többi finnugor nyelv
pedig csak annyiban változott meg,
hogy nem egynél közülük az eloroszo-
sodás többé-kevésbé előrehaladott ál-
lapota figyelhető meg, amire a legcsat-
tanósabb példa Munkácsi Bernát esete,
aki 1888-89-es vogul-osztják kutatóút-
ján már semmi hasznát sem vette Re-
guly 1843-ban összeállított szójegyzé-
kének, mert az obi-ugorok alig 45 év
múlva már egészen másképpen ejtették
ki a szavakat (1. Munkácsi útibeszámo-
lóját az Ethnographia I. évfolyamában,
1890-ben). Ami pedig a magyar nyelv
700-800 vagy akár 1000 éves emlékeit
illeti, ezekben sem található egyetlen
egy, „hangeltolódás"-ként értékelhető
mássalhangzó-változás sem, amely
mássalhangzó-eltolódások pedig a mo-
dern európai nyelvtudományban a 19.
század derekától kezdve, a Grimm-féle
„hangtörvények" és „szabályos hang-
változások" axiómájának bevezetése
óta mindenféle nyelvhasonlítási vizs-
gálatnál és az ún. „nyelvcsaládi alap-
nyelvek" hangállományainak nyelvé-
szeti úton való visszakövetkeztetésénél
a legfontosabb és elengedhetetlen
módszertani előfeltételt alkotják.

Ilyen körülmények között az elfo-
gulatlan kívülálló szemlélő számára
érthetetlen, hogyan is jutott a finnug-
risztika az előbb felsorolt fantasztikus
nyelvcsaládi időrendi keltezésekhez,
hiszen nyelvemlékekben adatolható
hangváltozások teljes hiányában az ég-
világon semmiféle belső (azaz nyelv-
családon belüli) „fogódzó" sem áll a

* (Előadás Felsőőrött, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület hetedik Magyar Őstörténeti Találkozóján,
1992. július 2-án.)



finnugor nyelvészet rendelkezésére,
amelynek segítségével valamilyen
nyelvcsaládi időrendet lehetne felállí-
tani.

így tehát a finnugrisztika számára
nem maradt mis hátra, mint hogy a
finnugor nyelvcsaládon kívül álló, köz-
vetett összefüggések felhasználása se-
gítségével kísérelje meg kikövetkeztet-
ni a feltételezett uráli-finnugor nyelv-
család időrendjét. Ehhez a meglehető-
sen bizonytalan módszertani alapon ál-
ló művelethez bizonyos, az indoger-
mán és a finnugor nyelvekben közösen
előforduló szavakat használtak fel,
mégpedig a következőképpen. Ismere-
tes, hogy az indogermán és a finnugor
nyelvekben egy sor olyan azonos je-
lentésű és párhuzamos hangalakú szó
található, amelyek igen sok finnugor
nyelvben s ugyanakkor az indogermán
nyelvek több ágazatában, főleg az in-
do-iráni nyelvekben is előfordulnak.
Ezekről a szavakról az indogermanisz-
tika még a 19. század derekán megálla-
pította, hogy részben az indogermán
nyelvek indo-iráni ágazatának alap-
nyelvébe tartoznak, részben pedig a
már különvált ősiráni alapnyelvbe, és a
finnugor nyelvekben csakis indo-iráni
vagy ősiráni eredetű kölcsönszavak le-
hetnek (a fordított kölcsönzés esetleges
lehetősége meg sem fordult az akkori
indogermanisztika képviselőinek ész-
járásában). Mivel pedig - amint már
említettük is - ezek a szavak a finnugor
nyelvek nagyrészében megtalálhatók,
a finnugor nyelvészek úgy okoskodtak,
hogy a kérdéses szavak kölcsönzésé-
nek a finnugor alapnyelv korában kel-
lett bekövetkeznie. így azután arra ju-
tottak, hogy a finnugor alapnyelv
nagyjából egykorú lehetett az indoger-
mán nyelvek indo-iráni, illetve ősiráni
alapnyelvi fokozataival, amelyeket a
19. századi indogermanisztika annak
idején nagyjából Kr.e. 4000 és 2000
közé keltezett. Ily módon került azután
a „finnugor egység", vagyis a „finn-
ugor alapnyelv" kora is kb. Kr.e. 4000
és 2000 közé, kizárólag a most vázolt
felettébb bonyolult és teljesen bizo-
nyíthatatlan okoskodások következté-
ben.

Másrészt pedig ugyancsak ezeknek

a közösen előforduló indo-iráni-ősirá-
ni és finnugor szavaknak egyfelől az
indogermanisztika által nyelvészetileg
rekonstruált indo-iráni, illetve ősiráni
alapnyelvi hangalakjai, másfelől pedig
a mai finnugor nyelvekben előforduló
hangalakjai és ezek egymáshoz való
viszonyulásai szolgáltak a finnugor
összehasonlító nyelvészet számára -
saját nyelvcsaládi nyelvemlékek teljes
hiányában - egyedüli alapul ahhoz,
hogy felépítse rájuk az eleve feltétele-
zett uráli-finnugor nyelvcsalád ún.
„hangtörténetét", azaz a hangtörvényes
nyelvészet által időbelileg egymás után
kényszerítő módon bekövetkezőknek
tartott „hangváltozások" - „hangelto-
lódások" - egymásutánját (1. pl. Har-
mattá, 1977.).

Következésképpen a fínnugrisztiká-
nak az uráli-finnugor nyelvcsalád idő-
rendjéről, szétágazódásáról és a finn-
ugor nyelvek időbelileg szemlélt „sza-
bályos hangváltozásai"-ról vallott el-
képzelései - történelmi adatok és
nyelvemlékek teljes hiányában - kizá-
rólag ezeknek a fent említett, az indo-
germán nyelvekből a finnugor alap-
nyelvbe állítólag átvett jövevénysza-
vaknak az indogermán nyelvcsaládon
belüli mindenkori kormeghatározásai-
ra és ún. „hangtanára" épülnek, ponto-
sabban mondva azokra a hipotetikus
indo-iráni és ősiráni alapnyelvi hang-
alakokra, amelyeket az indogermanisz-
tika a hangtörvényes nyelvi rekonst-
rukciók módszerével kikövetkeztetett

Magyarán mondva, ez azt jelenti -
és erre a tényre különösen nem-szak-
nyelvész olvasóink tájékoztatása érde-
kében igen nagy nyomatékkal külön is
rá kell mutatnunk -, hogy az uráli-finn-
ugor nyelvek időrendi adatainak, hang-
változásainak, történeti kapcsolatainak
tisztázása - éppenséggel a finnugriszti-
ka előbb vázolt módszereinek értelmé-
ben - lehetetlen az indogermán nyel-
vek kialakulásának, nyelvcsaládi idő-
rendjének, hangtörténetének és törté-
nelmi összefüggéseinek alapos vizsgá-
lata és megvilágítása nélkül. Hiszen a
finnugor nyelvek feltételezett egykori
egységének, majd szétválásának ma-
gyarázatára felállított egész időrendi
konstrukció hitele - beleértve ebbe
még a finnugor nyelvekben feltétele-
zett szabályos hangváltozások időbeli
egymásutánjáról vallott „hangfejlődési

nézeteket is, amelyek mindettől elvá-
laszthatatlanok - végeredményben
azon múlik, volt-e valaha egyáltalán
közös indogermán alapnyelv, s ha volt,
mikor létezett ez az ősnyelv.

Röviden szólva tehát: a fent említett
indo-iráni és ősiráni alapnyelvi szavak
nyelvészetileg visszakövetkeztetett
hangalakjainak valóságértékével, illet-
ve a 19. századi indogermanisztika
nyelvcsaládfa-elméletének helyt-
állóságával vagy megdőltével, vala-
mint a közös indogermán ősnyelvi fo-
kozatok egykori létével vagy nemlété-
vel áll vagy bukik az uráli-finnugor
nyelvcsalád időrendje, de éppúgy ma-
guk az „uráli", a „finnugor" és az
„ugor" alapnyelvi fokozatok is. Azaz a
finnugor nyelvészetet éppenséggel sa-
ját módszertani alaptézisei kötik eltép-
hetetlen szálakkal az indogermaniszti-
kai kutatások mindenkori állásához.

Mindebből pedig az következik,
hogy a finnugrisztika számára paran-
csoló módszertani szükségszerűséget
jelent, hogy az indogermán nyelv- és
őstörténet-kutatásban bekövetkezett
mindennemű változásra, az esetleges
újabb felismerésekre vagy a korábbi
vizsgálati módszereknél alaposabban
kidolgozott és ésszerűbb módszertani
irányelvekre a legérzékenyebben rea-
gáljon: velük a maga hagyományos
nyelvcsaládi, nyelvfejlődési, őstörté-
neti elképzeléseit haladéktalanul ösz-
szevesse, a belőlük adódó megfelelő
konzekvenciákat levonja, s a szüksé-
gesnek mutatkozó korrekciókat saját
szakterületén belül késedelem nélkül
elvégezze.

Nos, a „Keleten kél a nap" kötetei-
ben már ismételten bemutattuk (1. főleg
„Boncold csak, nyelvész!", 15-45.
old.), hogy a modem indogermaniszti-
kában 1945 óta mindinkább előtérbe
került a zseniális orosz indogermanista
nyelvtudós, N. S. Trubeckoj herceg
elmélete az indogermán nyelvek areá-
lis nyelvkiegyenu'tődések útján való
kialakulásáról, amely tézis az utóbbi
fél évszázad régészeti kutatásainak
eredményeivel is messzemenően össz-
hangban áll. Ezen elmélet szerint az
indogermán nyelvek nem alkotnak ge-
netikus, azaz leszármazásbeli rokon-
ságban álló nyelvcsaládot, hanem több,
eredetileg különféle nyelveken beszélő
népcsoport nyelvei között hosszantartó



szomszédsági kapcsolatok révén las-
sanként közös nyelvi elemek, ún.
„izoglosszák" alakultak ki, amelyek
végül egy többé-kevésbé közérthető
összekötő nyelv - „lingua franca" -
kifejlődéséhez vezettek (1. Trubetzkoy,
1939.). Majd kisebb-nagyobb vándor-
lások révén a kapcsolatok meglazultak
vagy esetleg teljesen meg is szakadtak,
aminek következtében azután az egyes
népcsoportok nyelve is egymástól elté-
rő irányban fejlődött tovább. Ily mó-
don alakultak ki - Trubeckoj és köve-
tői szerint - a különböző, egymás kö-
zött több-kevesebb rokon vonást tartal-
mazó egyedi indogermán nyelvek.

És éppen e ponton jelentkezik a
finnugor nyelvcsaládi elmélet egyik
igen lényeges belső módszertani el-
lentmondása. A finnugrisztika ugyanis
az indogermán nyelvtudománynak ezt
az egyre erősebbé váló areális irányza-
tát teljes mértékben ignorálja, egysze-
rűen nem vesz róla tudomást, holott
előbb láttuk, hogy a finnugrista nyelvé-
szek az egész finnugor nyelvcsaládi
hipotézist, a finnugor „hangtörténet"-
tel együtt egykor valósággal ráakasz-
tották az Índogermanisztika 19. száza-
di nyelvcsaládfa-elméletére és hangta-
nára. Azaz a finnugrisztika számára
elsőrangú alapvető elvi-módszertani
követelmény lenne, hogy az Índoger-
manisztika areális nyelvkiegyenlítődé-
si tézisét a legkomolyabban megvizs-
gálja, és a maga finnugor nyelvcsaládi
elméletét, valamint annak „hangtörté-
netét" ezzel az új teóriával összhangba
hozza. A tényleges helyzet azonban e
téren úgy fest, hogy míg az areális
szemléletű Índogermanisztika az indo-
germán nyelvek kialakulásának legko-
rábbi kezdeteit a Kr.e. 3-2. évezred
fordulója tájára keltezi (1. pl. Nehring,
1954.), addig a magyar akadémiai tu-
dományosság legnevesebb indogerma-
nistája, az iranológus Harmattá János
még 1977-ben is Kr.e. 5000 tájára kel-
tezi az ősiráni nyelv kialakulását (1.
Harmattá, 1977.).Felettébb jellemző
ezzel kapcsolatban az is, hogy Harmat-
tá ezen keltezését M. Gimbutas ún.
„kurgán teóriájára" való hivatkozással
és annak némi módosításával (melles-
leg megjegyezve, még Gimbutas fan-
tasztikus keltezéseit is túlszárnyalva)
véli alátámasztatni, azon teóriával,
amelyet pl. a neves magyar ősrégész,

Makkay János így jellemez: „A Vinca-
kultúra Balkánról kiinduló korai mű-
veltség- és írásterjesztő hódító útjában
nem nehéz felismerni a kiindulópontot:
Renfrew és Gimbutas alapvető ténye-
ket semmibe vevő elméleteit az önálló
európai civilizáció kibontakozásáról az
i.e. 6. évezredtől." (L. Makkay
1990.,120. old., kiemelés tőlünk.)
Megjegyezzük ehhez, hogy Gimbutas
„pán-kurgán" elméletét már tíz évvel
ezelőtt „Boncold csak, nyelvész" című
kötetünk 50-61. oldalain részletesen
bemutattuk és megállapítottuk róla,
hogy szöges ellentétben áll az ismert
régészeti tényekkel.

A fentiekkel kapcsolatos a finnugor
nyelvészet következő belső ellentmon-
dása is, ami abban áll, hogy nyelvtudo-
mányunk még mindig a 19. században
egyedül érvényesnek tekintett geneti-
kus nyelvcsaládi elképzelések kategó-
riáiban gondolkozik, és a magyar nyelv
finnugor rokonsága és finnugor eredete
közé automatikusan egyenlőségjelet
tesz, holott - amint éppen láttuk -
nyelvrokonságok más viszonylatokban
is felléphetnek, nem egyedül geneti-
kus, azaz leszármazásbeli alapon.

Feltétlenül ki szeretnénk emelni eb-
ben a vonatkozásban azt, hogy nyel-
vünk rokonsági kapcsolatait a finnugor
nyelvekkel egy pillanatig sem akarjuk
kétségbe vonni, hanem csupán a ma-
gyar nyelv és a magyar nép finnugor
eredetének elképzelését utasítjuk
vissza, mivel ez a hipotézis teljesség-
gel a légből kapott, és az égvilágon
semmiféle konkrét bizonyítéka nincs;
vannak viszont szép számmal olyan
adatok, amelyek nyelvünk és népünk
finnugor eredetét egyenesen kizárják.

A finnugrisztika következő mód-
szertani ellentmondása a feltételezett
uráli, finnugor és ugor alapnyelvi foko-
zatok egykori hangalakjainak nyelvé-
szeti visszaRövetkeztetése terén jelent-
kezik, amelynél nyelvészeink - saját
állításuk szerint - az egész nemzetközi
nyelvtudományban egyedül tudo-
mányosnak tekintett és általánosan
használatos ún. „hangtörvényes", „sza-
bályos hangváltozásos" rekonstrukciós
módszert alkalmazzák. Tudnivaló,
hogy ez a rekonstrukciós módszer ab-
ban áll, hogy a vizsgált nyelvcsalád
különböző nyelveiből összegyűjtik a
nyelvemlékekben található azonos je-

lentésű szavak hangalakjait, és ezen
hangalakok legrégebbről adatolt válto-
zataiból rekonstruálják az illető szó
feltehető alapnyelvi hangalakját.

No már most, nézzük meg kissé
közelebbről, hogyan alkalmazza a
finnugrisztika a gyakorlatban ezt a
„szabályos hangváltozásos" rekonst-
rukciós módszert az uráli, a finnugor és
az ugor alapnyelvi fokozatok szavai-
nak visszakövetkeztetésénél, hiszen
már tudjuk, hogy az egész módszer
alapvető előfeltétele, azaz a nyelvem-
lékekben adatolt régi hangalakokból
való kiindulás követelménye a finn-
ugor nyelvek esetében megvalósítha-
tatlan igyekezet, mert a nyelvek sem-
miféle olyan nyelvemlékkel sem ren-
delkeznek, ahol akár csak egyetlen
mássalhangzó-eltolódás is adatolható
lenne. Mit tesz tehát a finnugrisztika
ebben a kínos kényszerhelyzetben?
Nem mást, mint hogy egyszerűen
összeszámlálja a különböző finnugor
nyelvek azonos jelentésű szavainak
mai hangalakjait, és azt a hangalakot
tekinti ősi, uráli, finnugor vagy ugor
alapnyelvi hangalaknak, amelyik a leg-
több mai finnugor nyelvben előfordul,
így pl., mivel a magyar „fej" szó az
összes többi finnugor nyelvben „p"
hanggal kezdődik, eleve azt a „p"-t
teszik meg ősnyelvi alaphangnak. Ho-
lott ezzel a gyakorlattal valósággal fej-
tetőre állítják a „szabályos hangválto-
zásos" ősnyelvi rekonstrukciós mód-
szer azon előbb vázolt alapvető mód-
szertani elvét, hogy mindig a lehető
legrégibb nyelvemlékekben adatolható
hangalakok tekintendők az illető szó
alapnyelvi hangalakjának. A nyelvem-
lékben' helyzet ugyanis a magyar „fej"
szó esetében úgy fest, hogy az „f'-es
magyar hangalak már 1055-ben adatolt
(a tihanyi apátság alapítólevelében),
míg a többi finnugor nyelv „fej" jelen-
tésű szavainak „p" hanggal kezdődő
változatait csak a 16. vagy a 18-19.
századból ismerjük.

Ennek ellenére azonban a finnug-
risztika mintegy magától értetődően az
északi finnugor nyelvek „p" kezdő-
hangjait nevezi ki a „fej" szó ősi alap-
nyelvi hangalakjának, s a fél évezred-
del korábbról adatolt magyar „f' kez-
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dőhangra ügyet sem vet. így van ez
számos más esetben is, nem csak a „p"
és az „f" hangok viszonyánál, hanem
ugyanúgy a „k" és a „h" hangok vonat-
kozásában is. Ennek a gyakorlatnak
keletkezésénél egészen nyilvánvalóan
az indogermanisztika legparádésabb
hangfejlődési szabálya, a latin és a
germán nyelvekben gyakran előfor-
duló ún. „piscis - Fisch viszony" bá-
báskodott, ami azt jelenti, hogy a ré-
gebbről adatolható latin „p" kezdőhan-
gú szavaknak a germán nyelvekben
sokszor „f' kezdőhang felel meg. Az a
vélekedés, hogy a „p" hangalakok ré-
gebbiek az „f" kezdőhangoknál, e „pis-
cis-Fisch viszony" következtében már
a múlt század közepe óta az egyik
legalapvetőbb „hangtörténeti" szabály-
szerűségnek számít a nemzetközi
nyelvhasonlításban. Kétségkívül emi-
att nem tűnt fel a kívülálló külföldi
nyelvészeknek a finn ugri szuka turpis-
sága, amikor az „f" kezdőhangú ma-
gyar szavakat sorozatosan a „p" kezdő-
hangú északi finnugor szavak későbbi
fejleményeinek értékelte.

De ettől függetlenül is, ezen eljárás
képtelenségét teljesen ad abszurdum
viszi az a mintegy „melléktermék"-
kent jelentkező, de az alkalmazott
módszerből szükségszerűen következő
lehetetlen állapot, hogy az ily módon
rekonstruált uráli, finnugor és ugor
alapnyelvi szavak mássalhangzói gya-
korlatilag minden esetben megegyez-
nek az északi finnugor nyelvek megfe-
lelő mai szavainak mássalhangzóival,
azaz, magyarán mondva, a finnugor
nyelvészet ősnyelvi rekonstrukcióinak
értelmében gyakorlatilag egyetlen egy
északi finnugor nyelvben sem lettek
volna hangeltolódások, vagyis ún.
„hangfejlődés", hanem mindegyikben
még 4000 (ugor alapnyelv feltételezett
kora), 6000 (a finnugor alapnyelv ko-
ra), sőt 8000 (az uráli alapnyelv kora)
év múltán is ugyanazok a mássalhang-
zók lennének használatban, mint az
említett alapnyelvek korszakaiban
hosszú évezredekkel ezelőtt. Holott
mindenféle „hangtörvényes", „szabá-
lyos hangváltozásos" nyelvhasonlítási
módszer alapvető axiómája éppenség-
gel az a szilárd meggyőződés, hogy a

szavak mássalhangzói az idők folya-
mán kérlelhetetlen szükségszerűség-
gel, szabályosan megváltoznak.

Ehhez járul még, hogy a nyelvemlé-
kek fent vázolt megoszlásán kívül az
ún. finnugor nyelvcsalád demográfiai
adatai is amellett szólnak, hogy a ma-
gyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba
sorolt egyéb nyelvekhez viszonyítva
megkülönböztetett helyzetet foglal el.
A magyarul beszélők száma ugyanis
kb. 15-16 millióra tehető, amely
mennyiség az uráli-finnugor népek
összlétszámának mintegy kétharmadát
jelenti, és ráadásul - Európában szinte
egyedülálló módon - gyakorlatilag
nyelvjárások nélküli egységes nyelvi
tömböt képez, míg az összesen kb. 8
milliónyi többi finnugor népecske 16
önálló nyelvre és ezeken belül több
mint 50 - legnagyobbrészt egymástól
igen erősen eltérő - nyelvjárásra osz-
lik, így pl. a kb. 6000-nyi vogul négy,
egymástól annyira különböző dialek-
tust használ, hogy alig-alig értik meg
egymást. A kb. húszezer ember által
beszélt osztják pedig három fő nyelvjá-
ráson kívül összesen 7-8 kisebb dialek-
tusra oszlik, amelyek szintén az érthe-
tetlenségig elütnek egymástól (1. An-
tal-Csongor-Fodor, 1970,120. old.).

A fent bemutatott eljárás igazolásá-
ra - hogy ugyanis a „fej" és egyéb
szavak eseteiben az északi finnugor
nyelvek „p" kezdőhangjait tekintik ősi-
nek - a finnugristák általában azzal
szoktak érvelni, hogy mivel a finnugor
nyelvek túlnyomó többségében az
ilyen típusú szavakban „p" kezdőhang
található, így kézenfekvő, hogy a több-
ség őrzi az eredeti ősi hangalakoL Igen
ám, de mit akarnak itt azzal mondani,
hogy a „többség" őrzi az eredeti hang-
alakot? - Hiszen éppen most láttuk,
hogy az összes többi finnugor nép lét-
száma a magyarul beszélők számának
csupán mintegy felére rúg, tehát ha
egyedül csak a magyarban található is
e szavakban „ f kezdőhang, ez már
önmagában véve az összes, finnugor
nyelveken beszélő emberek létszámá-
nak kétszerese!

Másrészt pedig nyelvészeink e téren
gyakran úgy is érvelnek, hogy a vogu-
lok, osztjákok és az egyéb elmaradott
finnugor népecskék éppenséggel kez-
detleges életmódjuk, fejletlen társada-
lmi viszonyai következtében sokkal hí-

vebben megőrizték a szavak ősi hang-
alakjait, mint a sok idegen hatásnak
kitett, a történelem viharaiban többszö-
rösen meghányt-vetett magyarok.

Ezen - a finnugor nyelvészet által
feltételezett - állítólagos nyelvi kon-
zervativizmus tézisének margóján is-
mét feltétlenül utalnunk kell Munkácsi
Bernát már fentebb említett esetére, aki
saját maga vallotta be, hogy 1888-89-
es vogul-osztják tanulmányútján sem-
mi hasznát sem vette Reguly 1843-ból
származó szójegyzékének, mert a vo-
gulok nyelve 45 év alatt az érthetetlen-
ségig megváltozott. Joggal megkérdez-
hetjük tehát milyen bizonyító erejük
van ilyen körülmények között azon 19.
századi obi-ugor szavak hangalakjai-
nak a 4000, 6000 és 8000 évesnek
gondolt ugor, finnugor és uráli alap-
nyelvi szavak nyelvészeti rekonstruk-
ciójánál, amelyekre a finnugor nyelvé-
szek - a magyar nyelv nagyfokú igno-
rálásával párhuzamosan - legfőképpen
alapozzák a hipotetikus nyelvcsaládi
alapnyelvi fokozatok hangalakjainak
évezredekre való visszakövetkezteté-
sét? - A felelet csakis az lehet, hogy az
említett körülmények következtében
az obi-ugorok nyelveinek mai vagy 19.
századi szavai mindenféle ősnyelvi
hangalaki rekonstrukcióra teljességgel
alkalmatlanok, és ilyesmire való fel-
használásuk módszertani abszurdum-
nak nevezhető.

De ettől eltekintve is, a magyar
nyelv és etnikum kétharmados túlnyo-
mó számbeli többségét, nyelvemléke-
ink több mint fél évezredes prioritását,
valamint népünknek a finnugor népek
közül egyedülállóan kimagasló társa-
dalmi, politikai és művelődési viszo-
nyait tekintetbe véve egy magát tudo-
mányosnak, módszeresnek tartó, sőt a
csalhatatlanság igényével fellépő nyel-
vészeti iskolának semmi esetre sem
szabadott volna a finnugor nyelvek
rokonsági viszonyainak kutatásánál a
magyar nyelvet oly mértékben mellőz-
nie, mint ahogy ez történt, illetve törté-
nik még ma is, idestova már másfél
évszázad óta. Az adott körülmények
által meghatározott helyzetben egye-
dül a magyar nyelvből kiindulva lehe-
tett volna valóban módszeres nyelvha-
sonlítást művelni, a feltételezett ősi
nyelvi állapotot - illetve állapotokat -
megközelíteni. Éppúgy, amint pl. az



indogermanisztika sem a mai cigányra,
az albánra és az afgánra építette fel
nyelvcsaládi és nyelvfejlődési elméle-
tét, hanem a legrégibb nyelvemlékek-
kel, ősi kultúrákkal rendelkező és nagy
számú népességek által beszélt óind,
óperzsa, ógörög és latin nyelvekre.

A finnugrisztika viszont legelső sor-
ban a kulturálisan legalacsonyabb fo-
kon álló, de számarányukat tekintve is
csak elenyésző mennyiségeket képvi-
selő töredéknépecskék nyelveire ala-
pozta hipotetikus nyelvcsaládfáját.
Olyan nyelvekre, melyeknek legrégibb
nyelvemlékei jórészt alig 200-250 évre
nyúlnak csak vissza. Ráadásul ezek a
népszilánkok a 19. század második
felében, a rendszeres nyelvhasonlító
vizsgálatok és az anyaggyűjtés na-
gyobb mérvű megindulásakor már az
eloroszosodás többé-kevésbé előreha-
ladott állapotában leiedzettek (1. Pápai,
1890, de vö. Munkácsi Bernát fent
ismertetett tapasztalatával is Reguly 45
évvel korábbi vogul szójegyzéke hasz-
nálhatatlanságáról 1888-89-ben).

Mindezen eddig felsorolt belső el-
lentmondásokon felül azonban még az
embertan is egyértelműen cáfolja az
ún. uráli-finnugor nyelvcsalád egykori
létezését. Már a 19. század vége óta
ismeretes ugyanis - és pl. Nagy Géza
már 1894-ben nyomatékosan rá is mu-
tatott (1. Nagy, 1894) -, hogy az obi-
ügorok, akiket a finnugor nyelvészet
mind a mai napig „legközelebbi nyelv-
rokonainkéként tart számon, sőt - be-
vallottan vagy hallgatólagosan - etni-
kailag is tőlük származtatja a magyar
népet, paleo-szibirid-mongolid-őseu-
ropid keveréknépek, s antropológiailag
úgyszólván semmi közük sincs - nem-
csak a magyarsághoz, de a többi finn-
ugor néphez sem (1. pl. László 1981.,
20. old.). Ilyen körülmények között
viszont biológiailag abszurd dolog
olyan „ugor" ősnépi és őrnyelvi közös-
ségről beszélni - amint a finnugrisztika
teszi -, amelybe a magyarság elődei is
beletartoztak volna. Ez az embertani
tény kényszerítőén arra vall, hogy
azoknak a finnugor nyelvészeknek van
igazok, akik már régóta azt állítják,
hogy a vogulok és az osztjákok - ha-
sonlóan a lappokhoz - eredetileg nem
finnugor nyelven beszéltek, hanem
csak meglehetősen késői időkben vet-
ték át finnugor szomszédaiktól mai

nyelvüket (1. pl. Setala, 1916. - ismer-
tetve Trócsányi Z. Ethnographia 1916.,
valamint Ránk, 1968.).

De mindezzel még nem merítettük
ki a finnugor nyelvészet belső ellent-
mondásait. Ide tartozik az is, hogy a
finnugrisztika nem veszi figyelembe a
magyarság és a legtöbb finnugor né-
pecske közötti hatalmas kultúrkülönb-
séget sem, hanem eleve feltételezi,
hogy mindazon magyar szavak, ame-
lyeknek a többi finnugor nyelvben
nincs megfelelésük, csakis idegen
nyelvekből származó kölcsönszavak
lehetnek a magyarban. E tézis követ-
kezménye egyfelől az lett, hogy nyel-
vészetünk teljesen hamis képet festett a
honfoglalás kora és az azt közvetlenül
megelőző időszak magyarságának mű-
velődési viszonyairól és nyelvéről, mi-
vel mindezeket elsősorban a vogulok,
osztjákok még a 19. században is ha-
lász-vadász fokon álló kultúrájához
mérték. Másfelől pedig e történelmiet-
len szemléletmód ahhoz vezetett, hogy
a finnugor nyelvészet gyakorlatilag
minden olyan magyar szót, amelynek
nem volt megfelelése a finnugor nyel-
vekben - de legfőképpen az obi-ugo-
rok nyelveiben, mivel ezek tudvalévő-
én legközelebbi nyelvrokonaink - a
szó szoros értelmében dobra ütött, ele-
ve feltételezve mindezen szavainkról,
hogy csakis valamilyen idegen nyelv-
ből átvett jövevényszavak lehetnek.
így azután a környező népek nyelvé-
szei szabadon válogathattak ezen gaz-
dátlan magyar szavak között. Nem is
hagytak kihasználatlanul ezt a kitűnő
alkalmat saját népeik egykori kulturá-
lis állapotának a lehető legkedvezőbb
beállítására, és csakhamar száz- és
százszámra nyilvánították ezeket a sza-
vainkat ilyen van olyan eredetű köl-
csönszavakká, amelyeket a barbárság
legalsó fokán álló honfoglaláskori ma-
gyarság a környező sokkalta kulturál-
tabb népektől állítólag átvett.

Végül pedig - de nem utolsó sorban
- feltétlenül meg kell említenünk az
uráli-finnugor genetikus nyelvcsaládi
hipotézis azon - talán legfontosabb -
belső ellentmondását, amely tulajdon-
képpen nem is annyira ellentmondás,
hanem sokkal inkább egyenesen az
egész koncepciót kizáró tény. Ez pedig
abban áll, hogy a finnugor nyelvészet
az uráli ősnép és alapnyelv kialakulá-

sát Kr.e. 6000 tájára keltezi és a Káma-
Urál vidékére lokalizálja, holott abban
a térségben a régészet megállítása sze-
rint Kr.e. 4000 előtt még nem éltek
emberek (1. László, 1964.). Ahol pedig
nincs ember, ott kézenfekvő módon
őshaza sem lehet!

De nem sokkal jobb a helyzet az ún.
„finnugor" ősnép és alapnyelv eseté-
ben sem. A finnugor együttélés és
nyelvközösség idejét ugyanis - amint
már említettük - a finnugrisztika kb.
Kr.e. 4000 és 2000 közé keltezi és
helyét szintén a Káma-Urál vidékére
teszi. Nos, ebben az időszakban éltek
ugyan már emberek a Káma-Urál tér-
ségében, de ezek még csak halász-va-
dász-gyűjtögető fokon álltak, s ennek a
gazdasági szintnek megfelelően a né-
pesség száma rendkívül alacsony volt:
ismeretes, hogy halász-vadász viszo-
nyok között a népsűrűség csak 0,01-
0,09/km2 között mozoghat, az adatt
terület ökológiai adottságaitól függő-
en. Szemléltető példát véve, ez azt
jelenti, hogy a mai Magyarország kb.
93 000 km-es területének megfelelő
térségben csak mintegy 930-8370 ha-
lász-vadász talál magának megélhe-
tést.

Nem kell különösképpen bizo-
nyítanunk, hogy ilyen alacsony népsű-
rűség mellett sem nyelvcsaládi ősné-
pek, sem pedig alapnyelvek kialakulá-
sáról nem lehet beszélni, mert egysze-
rűen hiányzik az ilyesmihez elenged-
hetetlenül szükséges kompakt népes-
ség.

így tehát ara a végkövetkeztetésre
jutunk, hogy a finnugrisztika „uráli"
ősnépe és alapnyelvi fokozata minde-
nestől a mesék világába tartozik, a
„finnugor" ősnép és alapnyelv egykori
létezése pedig - igen enyhén szólva -
olyan valószínűtlen, hogy semmi eset-
re sem lehet rá egy nyelvcsaládi elmé-
letet alapozni. Ami viszont az „ugor"
ősnépet és alapnyelvi fokozatot illeti, a
finnugor nyelvcsaládi hipotézis ezen
vetülete egyszerűen azon bukik meg,
hogy az „ugor" ősnéphez sorolt obi-
ugorok és magyarok között olyan éles
antropológiai különbség van, amely az
obi-ugorok és a magyarok közös szár-
maztatását biológiailag kizárja.
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Vidák István-Nagy Mari

A Kunság kapocs Közép-Ázsia felé*
Beszélgetés Mándoky Kongur Istvánnal

- Van-e köze ennek a sátornak a
Kiskunsághoz?

- Ezt mindenkinek illenék tudnia,
hogy igen szoros kapcsolatban vannak.
Ez a sátor származási helye miatt kazak,
Kazaksztánból hoztuk ide. A kazakokról
pedig tudjuk, hogy a ma élő kun népek -
mert ez a történeti és népi igazság is -
egyik ága. Mert több kun nép van, s azok
közül talán a kazakok azok, akik még
mindig a legjobban őrzik a több évszá-
zaddal ezelőtti közös kun világot, hagyo-
mányokat.

- Azonos, rokon vagy együtt élt nép-
ről van itt szó?

- Azonosság a történelemben soha
nem lehet, mert minden nép változik, de
bizonyos kiigazítással megállapíthatjuk
egyes népekről, hogy azonosak. Most
már csaK rokoni kapcsolat van: a ma-
gyarországi kunok meg a kazakok egy
valamikori közös régi kun népnek a
leszármazottai. Ha úgy fogalmazok,
hogy a régi kunok, akkor abban benne
voltak a kazakok elődei is, meg más
török népek, meg a mi kunjaink elődei is,
akik Magyarországra kerültek. De nem
minden kun került ide, hanem maradtak
a Fekete-tengertől északra fekvő terüle-
teken, a Krímben, a Kaukázustól északra
eső sikságon és Közép-Ázsiában is. Eze-
ket újabbkori nevükön nevezzük - töb-
bek között - kazakoknak, de a kazak
csak a XV. század óta népnév, véletlen
folytán egy törzsszövetségre alkalmaz-
ták ezt a nevet. Maga a kazak szó azt
jelenti, hogy szabad, független, vitéz ka-
tona; magyarul majdhogynem azt mond-
hatnám: „szabad harcos". Ezt pedig on-
nan kapták, hogy a közép-ázsiai különfé-
le kánságok abban az időben, a közép-
korban, az Aranyhorda bukása után, meg
vele egyidőben, vazallus államok is vol-
tak. A múlt század végéig, az orosz cári
hódításig a Kokandi, Bokharai, Khivai
kánság, afféle államok voltak. S ezeken
kívül a nagy füves puszta területeken
behódolni a kánságoknak nem akaró,
úgynevezett kun törzsek éltek, akik itt
szabályos nomád állattenyésztő életmó-
dot folytattak, s nem akarták a kánságo-

kat kiszolgálni. Egy részük persze testőr-
ként beállt a kánok szolgálatába, ezek be
is olvadtak. A nagy többség azonban
függetlenül akart élni, és ezért, jobbára
az Aranyhorda bukása után, létrehozták
a szabad független törzsszövetségüket, a
kazak törzsszövetséget.

- Van-e kiskun szabad szellem?
- Van, de ez nemcsak a kiskunok

jellemzője.
A kunoknak szerencséjük volt a bete-

lepedéskor, az Árpád-házi királyok biz-
tosították számukra a független külön-
állást, ami egészen a múlt századig,
1876-ig megmaradt. Onrendelkezésű te-
rületek éltek, a Kiskunság-Nagykunság-
Jászság területe ez. Ugyanúgy, mint a
székely székek, vagy a hajdú székek, a
Hajdúság. Ezek mind független, úgyne-
vezett katonai nemesek voltak, de
ugyanakkor területi nemesek is, közös
nemesek, ami más, mint az egyéb ne-
messég. Az egyéb nemesek az ország
más területére elmenve is nemesek ma-
radtak. Ha viszont itt a közösségből ki-
szakadt valaki, és nem tért vissza, az
elveszítette a nemességét, lemondott ró-
la. Innen van az a közhiedelem, hogy a
kunok inkább szabadságra, független-
ségre törekvők, mint a más területek
lakói, mert ez a kiváltság rögzítette ezt a
tulajdonságot. Ilyen módon a kunok csak
a Xin. század előttről vannak a kazakok-
kal kapcsolatban. Persze más kun népek
is vannak a világon, a Kaukázustól
északra lévő területeken, a karacsájok,
balkárok, kumukok, a krími tatárok egy
része, a nogájok, a kazáni tatárok, a
baskírok az Uralon innen, a magyarok
egyik őshazájában, a Magna Hungáriá-
ban, az Idil (Idei, Edil) vagy Etel folyó
mellékén, és Közép-Ázsiában a kaza-
kok, kirgizek, karakalpakok. Ezek mind
kunok. De a legerősebb, legjellemzőbb
ezek közül, így tömegében is a legna-
gyobb a kazakság.

- Mennyire tudnak a többi kun népek
a magyarországi kunokról?

- Szinte mindenütt tudott, és magam
mindenütt tapasztaltam. És nem iskolá-
hoz kötött dolgok ezek, mert nem is

tanítják az iskolában őket erre. Se a
kazakokat, se a kirgizeket, karacsájokat,
balkánokat; de mind tudják legenda
szintjén, hogy valamikor elszakadt tőlük
egy nép, amely nyugatra került, s most a
magyarok közé tartozik. E népek törté-
neti tudata igen nagy, persze, az időpon-
tot nem tudják megmondani, hogy mikor
mentek el, de némelyek még azt is tud-
ják, hogy a mongolok jöttekor, Dzsingisz
kán idejében. Tőlünk keletebbre nem
meglepő dolog, ha valaki akár 500-600
évre visszamenőleg fújja a történelmet,
legendákat, mert eleve a hét ősét tudnia
kell. Ha kiszámítjuk harmincasával az
emberöltőket, ez már maga 200 évnél is
több esztendő. De illik még kilencet meg
tizenkettőt is tudni. S akkor jönnek a
legendák, hősénekek, amit már a kisgye-
rekeknek megtanítanak, akik aztán ezt
kívülről tudják, mint mi pl. a Toldit.

- Ez a sátor akkor végül is kun,
magyar, kazak, vagy mind egyszerre?

- Mind a három lehet Már a honfog-
laló magyaroké is ilyesmi lehetett. Per-
sze egészen biztosan nem tudjuk, mert
sajnos pontos ábrázolásaink nincsenek
róla, de az arab és perzsa források ezt
mondják. Az utazók, földrajztudósok
feljegyzéseiben az van, hogy favázas
nemezzel borított sátrakban éltek előde-
ink. Más forrásokból tudjuk, hogy azon a
területen, ahol a magyarok a honfoglalás
előtti időkben éltek, tehát a Fekete-ten-
ger északi területén, a klasszikus nevén
Etelköznek nevezett területen, Levédiá-
ban, az uráli területeken és ott, ahol
Juliánus barát is megtalálta a magyarok
egy szórványát, azokon a területeken jó
leírások vannak, hogy pont ilyen sátrak-
ban éltek. A nagysága már mellékes,
mert ott is a vagyoni helyzet függvénye
volt, ki mekkorát készített magának. Az-
tán a hazánkba beköltöző besenyők,
úzok és aztán legvégül a kunok ilyenek-
ben laktak. A kunokról pedig már ponto-
sabban tudjuk ezt, erről már JUH. századi
rajzok is vannak, nemcsak leírások. Te-
hát ilyen lehetett.

Ez az úgynevezett török típusú
nemezsátor. Aminek az a jellemzője,

* „Kazak nemezsátor" című kiállítás Kecskeméten, a Szórakaténusz Játékműhelyben és Múzeumban 1985. április 28.-május 20.
között. A szövegben előforduló utalások az itt kiállított jurtára vonatkoznak.



hogy az oldalrácshoz kötött tetőrudak
nem egyenesek, mint a mongoléi, hanem
ívben hajlanak. De a mongol típus is
régi, török sátortípus, az un. najman-ke-
rej sátortípus továbbélése, mert a mon-
golok a najmanok, kerejek és kongrátok
földjét hódították meg, s azokét vették át.
A mongolok tudniillik korábbi Bajkál-
melléki őshazájukban ezt nem ismerték,
nem ilyet használtak. A mai egyszerűsí-
tett változat.

- Mai szemmel ez a sátor olyan pom-
pázatos, hogy csodálatba ejti a szemlélő-
jét; és felmerül benne a kérdés, kié lehe-
tett, gazdag vagy szegény emberé, vagy
mindenkié ilyen volt?

- A mai elszürkülő évszázadunkban
tűnik ez csak olyan nagyon pompázatos-
nak, mert mennél régebbi időkre me-
gyünk vissza, annál szebbet találunk a
legegyszerűbb embereknél. Mert ők is,
hogy úgy mondjam, cifrálkodtak. Bár ez
nemcsak a cifrálkodással függött össze,
hanem a hitélettel, hiedelmekkel, babo-
nákkal is. Eleve kötelező érvényű volt,
hogy a szemnek is mutatós legyen, hogy
otthonos legyen; másrészt bizonyos min-
tákat el kellett helyezni benne, amik
szerencsét hoztak vagy rontás ellen véd-
ték, vagy termékenységvarázsló célzatú-
ak voltak gazdájuk számára.

Például a menyasszonyi ágy mögötti
takaró mintázata szabályos meséje an-
nak, hogy a gyerek kilenc hónap alatt jön
a világra, a különféle nagy minták a mai
napig élnek rajta, de már a XIII. század-
ban vannak ilyen babonás hímzésekről
szóló tudósítások a mai Afganisztán ha-
tárán élő nomádok őseinél.

Ez a sátor átlagosnak tekinthető a
berendezésével. A gyengébb átlag. Én-
nekem szerencsém volt, törekedtem
mindig eljutni az ősök földjére, a mai
rokon népekhez, és csodálatos hajléko-
kat találtam, különösen a mongóliai ka-
zakok körében. Még a legszegényebbek-
nél is, mert ez nem a vagyon fokmérője.
Akinek nincs is vagyona, a két keze még
ügyes lehet, és csinálhat magának. A régi
emberek igyekeztek a leggyönyörűbben
berendezni otthonukat. Idejük márpedig
sokszor volt, nem rohantak annyira. Ta-
lán a brokátot, selymei, aranyszálakat
ritkábban tudták beszerezni. De rólunk,
magyarokról is megírták a honfoglalás
idején, hogy bíborba, brokátba, bársony-
ba öltözöttek voltunk, szinte a legegy-
szerűbb emberek is, be tudtuk szerezni a
letelepült szomszéd népektől. Gondol-
junk csak a honfoglaló magyarság sírjai-

ból előkerült és a földben is megmaradt
erszény lemezeire, öwereteire, lószer-
számaira. A honfoglaló magyarság is
valami csodálatos pompázatos viselet-
benjárt. Akinek ezüstre nem tellett, azok
bőr eszközeire is hasonló mintákat
nyomtak, s ezzel egyenrangúak kender-
vagy gyapjúszőtteseink: azokon csodála-
tos hímzések voltak. Ezeknek nincs ma
már nyomuk, de hogy voltak, azt a
korabeli leírások bizonyítják, meg azt is,
hogy maguk is milyen jóképű, csinos
emberek, szép asszonyok voltak.

- Üzen-e ez a sátor egy mai magyar-
nak? Van-e újdonságértéke? Ismerik-e
eléggé iskolásaink történelmünk ezen ol-
dalát? Benne él-e eléggé keleti, szárma-
zásunk a mai köztudatban? Kellően is-
merjük-e mi magyarok saját történel-
münk ezen részét?

- Ezt a sátrat kazaknak nevezzük, de
ez a mi sajátunk. Nagyon lényeges tárgyi
kincsünk. Jellegében, szellemében, lelki-
ségében ilyen lehetett régi otthonunk.
Mert ennek a sátornak lelke van. Mert
minden beszél, csak sajnos már nem
értjük eléggé. Ez is más, mióta gyűjtöm a
régiségeket, s még sokáig szeretném
gyűjteni, de még akkor se áll össze a
mondandóm teljes egésszé, magyarázha-
tóvá.

A mai fiatalságnak is ebből kellene
kiindulnia, ebből az örökségből. De na-
gyon sokan teszik is, szerencsére olyan
országban élünk, ahol két óriás, Bartók
Béla és Kodály Zoltán, a népi művészet
másik területén, a zene világában nagyon
nagyot alkotott. S éppen Kecskeméten, a
Kodály Intézet is ezt hirdeti. Mert a
magyar népzene a magyar léleknek egy
másik nagyon fontos megnyilvánulási
formája és a díszítőművészet ennek a
társa, kiegészítője. E dolgok megismeré-
se az első lépés, s akkor otthon érezzük
magunkat végre ebben a hazában. Mert
most már elmúlt az urak országa, vagy
az, hogy gyarmat lennénk, már sajátunk
lehetne ez az ország. S nem koholt törté-
nelmet kell csináljunk, mint néhány
szomszédunk, mert a mi történelemtudo-
mányunk a múlt század óta nagyon erő-
sen és megbízhatóan dolgozik, és szép
eredményt ér el, amit összerakva, egy
világos, józan történelemfelfogasunk le-
het. Sajnos keleti eredetünket nem oktat-
ják olyan mértékben, ahogyan kellene,
de ez a nemezsátor már Budapesten több
helyen fölállítva óriási sikert aratott, s
éppen az iskolás gyerekek körében. Se
vége, se hossza nem volt a Hadtörténeti
Múzeumban a történelemóraként odalá-
togató gyermekcsapatoknak. Hasonló si-
kere volt tavaly Kecskeméten a Hagyo-

mányos és mai nemezkészítők című ki-
állítás ideje alatt. Hallatlan hagy hatást
váltott ki a kisgyermekek lelkében. Raj-
zórákon még hónapok múlva is mindig
előjött a nemezsátor, mert a formája is
közel álló az ember szívéhez, magam is
így látom. Itt Kecskeméten van a legjobb
helye, hiszen mikor megérkezett Ma-
gyarországra, akkor is legelőször nem
messze innen, a Nagykunságba vittem az
én szülőföldemre, Karcagra. Ott szülő-
házam udvarán állítottuk fel először, az-
óta aztán járja az országos útját. Úgy
vettem észre, itt Kecskeméten talált a
legméltóbb, legmelegebb fogadtatásra,
mert körülötte van a már korábban el-
kezdett missziótok, mert aki ide bejön
hozzátok, az ha mással nem, egy kis
szőrlabdával távozik. Tehát kézzelfog-
ható dolog, ami itt történik. Aki megta-
nulja a nemezkészítésnek az ábécéjét,
alapvető fogásait, az idővel megtanulja a
mintakincsét is. Szerencsére ebben már
sok könyv nyújt segítséget Hiszen az
egész világ megragadható már. De itt
meg kell állni. Jobb ha előbb a rokon
népekkel kezdjük az ismerkedést A ro-
kon népek mintakincse alapján előbb-
utóbb megtalálhatjuk a magyar nemez
mintáját, s éppen a ti közösségetek, az a
10-20 fiatal apránként művészeivé vál-
hat e mesterségnek, újjászülethet a ke-
zükben. Kialakulhat egy stílus, amire azt
mondhatják a nyugatiak, „nahát, ez a
magyar nemez", mert úgy néz ki, mintha
magyar ember csinálta volna.

- Az idelátogató nyilván nem vihet
haza magával egy sátrat, de legalább
megismerkedhet a mesterség legrango-
sabb és legösszetettebb munkájával, s ez
a sátor. A felállítás, lebontás, a berende-
zés révén pedig olyan ismeretekhez jut-
hatunk, amit könyvek nem pótolnak. Em-
berközelbe kerül a múlt, az ezer év meg-
foghatóvá, átélhetővé válik.

- Egy mai látogató rögtön észreveszi.
Ez fából van. S keresi a vas részeket, s
kiderül, ilyen nincs is benne. Meglepő-
dik, hogy bőrszegekkel van összefogva.
Elcsodálkozik szellemességén. Elgon-
dolkodik rajta, milyen tehetségesek, talá-
lékonyak voltak őseink, milyen nagy
teret mutat, milyen gyors a felállítása,
hogy két teve hátára feltehető, és így
tovább... Számtalan csodát nyújt a ma
emberének is. Ez a sátortípus hétvégi
nyaralónak, hétvégi telkeken tavasztól
őszig igen alkalmas építmény.

De visszatérek a szőrlabdához, mert
innen indultunk el. Valóban, ez a sátor az
egész. Az emberi élet célja sem más,
mint az otthonteremtés. Otthon kell lenni
ebben a világban, mert ha nem érezzük



otthon magunkat benne, akkor az csak
egy börtön számunkra. Ebbe a sátorba
benézve megkapja a gyerek a korábbi
idők otthonteremtő élményét; ez egy
megfogható otthon, amit mindenki meg
tud csinálni vagy legalábbis át tudja
tekinteni, meg tudja érteni. Ebben a sá-
torban körülnézve a labdától a legmaga-
sabb nemezkészítési szintig minden el-
követhető. Gondolok itt a tekemetekre, a
bclehengerelt mintázatú nemeztakarókra
és a szürmakokra, a szabott-varrt mintá-
zatú takarókra.

- Úgy érzem, te vagy, aki missziós
szerepet töltesz be Magyarországon,
mert ez a sátor a te magántulajdonod,
rendszeresen meglátogatod nemeztanfo-
lyamainkat, ahol előadásokat tartasz.
Feleséged, Ajsa kazakisztáni, ő gyakor-
lati bemutatókat tart nekünk. Ellentmon-
dásosnak tűnik korunkban az, hogy tőled
kapjuk meg azt, amit intézmények, múze-
umok sorának kellene nyújtania. Muszáj
egy embernek a saját hátán idehoznia
egy sátrat, hogy kimondhassuk, ilyen a
magyar nemezsátor. Mert különben nem
lehetne megnézni. Te ezt hogyan látod?

- Egy Dél-Amerikából nemrégiben
ideköltözött, idetelepedett kolléganőtől
hallottam a következőket: itt nálunk a
múzeumok nem iskolák, sajnos. A görög
szónak - múzeum - eredeti értelme isko-
la, bemutatóhely. A mi múzeumaink
csak raktárak. Elzárják az emberek elől a
látnivalókat, afféle mumusokká válnak.
Inkább az lenne a múzeumok feladata,
hogy bemutassanak, és egyben újraalko-
tásra késztessék az embereket. Ezért a ti
„házatok" is missziós szerepű, az ország
egyetlen ilyen múzeuma, ahol kétkezi
munka is folyik. Ezt meg kellene köszön-
jük Kerényi Józsefnek, e ház építészének,
ami éppen olyan kupolás szerkezetű,
hogy a most felállított sátrunkkal egy-
másnakfelelnek szinte. De így említhet-
ném dr. Bánszky Pálnak vagy a megye
más vezetőinek a nevét is. Mert Kecske-
mét ma arról is híres, hogy múzeum
szempontjából nagyon haladó, nagyon
gazdag. Kecskemét egy magyar otthon.

- Te miből érzed, hogy Kecskemét
magyar város?

- Nemcsak én érzem ezt. És nemcsak
a családtagjaim, kazak feleségem, azok
rokonai. Az én közvetlen rokonságom,
feleségem révén is, idejőve nézi, keresi,
mitől magyar ez az ország? De ugyanígy
vannak a Nyugatról jövők is. Keresik, mi
a magyar Magyarországban. Szerintem
mintha a hagyományőrzésben lemarad-
tunk volna. Budapestről nem is beszélve,
az egy keverék-város. Ma már egyre
inkább világossá válik mindenki előtt

féltékenység és elfogultság nélkül, akár
debreceni, akár szegedi, akárhová való,
hogy Kecskeméten nagyon sok minden
történt az utóbbi időben. Ide érdemes
ellátogatni, ide jó megérkezni. Leszállni
a vonatról, besétálni. Ennek a városnak
olyan levegője van, hogy ide kívánkozik
az ember letelepedni. Többek közt én is.

Ez nem véletlen, nyilván a város
vezetősége olyan méltó emberekből áll,
akik a szívükön viselik a város és a
környék sorsát, jövőjét. Hiszen azon mú-
lik, jövője is lesz-e a magyarságnak, ha
múltjával összekapcsoljuk. Ha a múltat
letagadjuk, nem fedeztetjük fel, nem tu-
dom, mire jutunk.

Itt kialakult Kecskeméten egy olyan
szellemiség, ami vonzóvá teszi az embe-
rek számára ezt a világot. A neve is olyan
szerencsés, mert könnyen kimondható,
ezt minden külföldi könnyen ki tudja
mondani. Többszörösen hivatva van
Kecskemét arra, hogy ez legyen a „ma-
gyar város". Itt bizony magyarul beszél-
nek még az emberek, kedvesek, szívé-
lyesek, közvetlenek, mosolygósak. Ezt
nemcsak én mondom, a barátaim is, akik
innen-onnan, Nyugattól, Keletről velem
ide eljönnek. Dehát elsősorban a keleti
embernek ötlik ez a szemébe. Magának a
városnak is missziója van.

Évek óta gondolkodunk egy nagyobb
programon, ami megint jó volna, ha
Kecskemét köré épülhetne, a másik hely
pedig a másik Kunságban, a Tiszántúlon
lenne. Egy ikerintézményre gondolok,
egy afféle eleven történeti múzeumra.
Röviden úgy fogalmaznék, a honfogla-
lástól (ami még nomád kor és mondjuk,
még a Xm. században beköltöző kunok
is hoznak nomád világot) egészen a szá-
zadfordulóig bemutatva a magyarság
életét Tehát a gazdálkodását, főleg állat-
tenyésztését, aztán kisebb tanyák kör-
nyékén középkori falu-felállítást lehetne
végrehajtani, a szántás régi formáit be-
mutatni, és így egészen a máig elhozni a
magyar történelmet. Nem a krónikák
idegenek által megírt formájában. A kró-
nikákat igen kevésszer írták magyarok.
Többnyire idegenből jött papok vagy
idegen műveltségű magyarok, akik va-
kok és süketek voltak a nép dolgai iránt.
Az írott forrásokból a legkevésbé lehet
megtudni a magyar nép életét Márpedig
nekünk az élet fontosabb az írott történe-
lemnél; az utóbbi inkább az uralkodók
érdekei szerint megfogalmazott történe-
lem. A nép harcolt és önfeláldozóan
küzdött egy király, cár, szultán érdekei-
ért A nép pusztult és pusztult. És ennek
az állandó, áldozatokat felmutató népnek
az életéről nem tudunk semmit Ma

olyan korszakban vagyunk, amikor a nép
valóban szóhoz juthatna, megírhatnánk a
nép történelmét az őskortól. Megírhat-
nánk hétköznapjaink titkos történetét,
Óriási gazdagságú hagyományokkal
rendelkezik népünk, s sok mindent az
ezredévekből máig megőrzött Köteles-
ségünk ennek utánajárni és méltóképpen
bemutatni.

- Mikor valaki veled találkozik s be-
szélgetéssel eltölt veled egy félórát, ak-
kor mindig szóba jön az a bizonyos
kazakisztáni állatállomány. Hogyan is
van ez?

- Egy ajándékról van szó. Testvéri
ajándék lenne, a mi őseink lakhelyein
továbbra is ott élő népektől, pontosabban
a kazakoktól. Afféle segítség ahhoz,
hogy bemutathassunk múltunk egy da-
rabját Sajnálatos körülmények folytán
kipusztult századunk elejére a parlagi
magyar őslóallomány, ugyanígy a juhál-
lomány is, most már a kutyaállomány is
korcsosodni kezd. A tevéről nem is be-
szélve, mert az még korábbi századok-
ban kipusztult. Őseink lakhelyein ezek
az állatok teljesen azonos méretben, kül-
sőben, tulajdonságokban ma is előfor-
dulnak. Erre bizonyítékok a régészeti
feltárások csontleletei. Ezeket egy test-
véri gesztussal megkaphatnánk. Eleven
élő társakat kapnánk eleink Kárpát-me-
dencebeli első évszázadainak bemutatá-
sához. Ehhez természetesen kapnánk né-
hány sátrat is, fel lehetne mindjárt állítani
egy nomád honfoglaló szállást. Aztán ezt
tovább vezetni. Több régészünk is szíve-
sen együttműködne ebben.

- Ez már annyira közei áll a megol-
dáshoz, hogy neked erre Kazakisztánból
komoly ígéreted van. Igaz?

- Igen. A kazakisztáni kommunista
párt első titkáránál többször jártam, szin-
te évente találkozunk. Most már kezdi
számonkérni rajtam a megoldást, mikor
küldhetik már az állatállományt, hiszen
már tavaly is hozzákezdtek az állatok
kiválasztásához. Én még, szerencsétle-
nül, idehaza nem jutottam el a megfelelő
vezető emberekhez, az illetékesekhez.
Úgy gondolom, mivel az előbb Kecske-
métről már pár jó szót szóltam, éppen
ennek a megyének a vezetősége lehetne
az, akik az ügy mellé állnának. Egy kis
szerény hangú levelet juttatnának el Ka-
zakisztánba, amiben kijelentenék, hogy
hajlandók fogadni ezt az állatállományt,
gondoskodnak annak megőrzéséről, sza-
porításáról. Ez több szempontból jó len-
ne nekünk. Multunk jobb megismerésé-
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ben fontos, másrészt keleti atyánkfiaival
még s/orosabbá válhatna a kapcsolat
Jöhetnének évente hozzánk látogatóba,
itt újból megtanítanának bennünket arra,
amit mi elfelejtettünk vagy tökéletlenül
tudunk. Mindenkivel tárgyaltam már,
hajlandók jönni, szívesen jönnének hoz-
zánk. A történelemtanításnak eleven be-
mutatóicre lenne ez. Azonkívül nyaralni,
pihenni kívánó embereket lehetne ide
vezetni, s nem utolsósorban, miután
eléggé anyagias világban élünk az utóbbi
években, turisztikai jelentősége is óriási.
Az Egyesült Államokban vagy Német-
országban is erős az érdeklődés ez iránt
Örömmel jönnének ide emberek lovastu-
rizmus címén, és maguk állíthatnának fel
vagy bonthatnának le sátrakat, költöz-
ködhetnének vele tovább lóháton. Benne
lakhatnának egy hétig, két hétig, hát
persze, ezt megfizetik.

- Tehát gazdaságos vállalkozás volna
ez a megyének. Nem beszélve arról a
hídszerepről, amit kelet és nyugat viszo-
nyában jelentene, s amit ezer év óta
gyakorolunk hazánkban. Ezen a téren is
tovább kellene lépnünk, itt is újat kellene
már nyújtanunk, biztosan jártál már Bu-
gacon!

- Nemcsak hogy újat, nemcsak hogy
mást, hanem valóságosat, igazat. Amint
én megfigyeltem, meg amint más is
láthatja, hiszen nyilvánvaló, Bugacon
már hamis dolgokat adunk a külföldiek-
nek. Rossz szájízzel mennek sokan haza
Nagyon sok lovas ember jön el ide, akik
már olyan tudással érkeznek, hogy szinte
mesterfokú lovasok. És akkor látják a mi
bugaci múcsikósainkat, nyegleségeiket
El vannak ők kapatva Nem is tud ez a
gyerek lovagolni, hogy ül az a gyerek a
lovon! Szégyenben maradunk! Bemuta-
tójuk helyett mást ajánlanék. Én szülő-
földemen öregektől sok minden mellett
népi lovasjátékokat Ls gyűjtöttem. Min-
det fel lehetne újítani, mert ezek egytől
egyik ma is élnek Közép-Ázsiában. Meg
lehetne a fiatalokat tanítani, akár én is
vállalkoznék rá Számtalan virtuóz lovas
van még Keleten, akik szívesen jönné-
nek, akiket én is bámulok. Lovas nép-
ként tartanak számon minket, de ez ma
már egyre jobban elhalványul. Gyönyö-
rű nyergeket, viseleteket lehetne vissza-
állítani, honfoglaló vitézeinktől kezdve
huszárságunkig. De tényleg hiteles, jó
formában, huszárosán. Sportnyergekben
tüntetjük fel magunkat, mikor megvan-
nak a mi szép eredeti ázsiai nyergeink is.

Ilyen a Nagykunságban is meglévő
egyik mutatós játék, az ázsiai KÖKBÖ-

RÜ, magyarul szürke farkas. Ami a far-
kasvadászat emlékét őrzi. A farkas elej-
tése után a legények csináltak örömük-
ben egy afféle ráadást, egy játékot A
nagy hajsza után egy idegesség-leveze-
tőt Még egyszer eljátszották a történte-
ket s ha abban is ugyanaz a legény
győzött, ő lett abban az évben a legkü-
lönb legény. A legények eleje.

- Te régóta készen állsz dolgo-
zatokkal is. Tudtommal van egy kiadóra
váró könyved „Magyarországi kun ere-
detű hely- és személynevek" címmel.

- De van más, a kun nyelvemlékekkel
kapcsolatos munkám is, amiből a legis-
mertebb a „Kun Miatyánk". Ezt a tudo-
mány eddig csak részben tisztázta El-
szórtan jelentek meg már róla cikkek,
meg én is irkáltam már erről ezt-azt
Együtt még nincsen sehol sem. De ez is
hozzátartozik önismeretünkhöz, ha már
mondjuk egy Balotaszállás nevű terüle-
ten lakunk, vagy Talfáján itt Kecskemét
határában, akkor tudjuk, mit jelent az a
tal, az fűzfát jelent kunul.

- Beszélj a személynevekről is, hátha
valamelyik olvasó ráismer a sajátjára!

- A Nagykunságban abból több van.
Itt kevesebb ma is élő kun névről tudok.
Mondjuk, ilyen a kunszentmiklósi Te-
kes-famflia és lehet, hogy ők is a Tiszán-
túl felől költöztek be, mert korábbi nyo-
ma nincs a Tekeseknek. A tekes egyet-
lent, egyetlenkét jelent A megszületett
gyereknek szeretik ezt mondani, hogy
olyan nincs több, egyetlenem. Ilyen a
Kara név is, ami feketét jelent Főleg a
török kori defterek, összeírások alapján
tudom, milyen sok ilyen családnév volt
még abban az időben itt a Kiskunságban.
Például ilyen a Csokrag-famüia, nagyon
szép szó, forrást jelent A Nagykunság-
ban jóval több név maradt meg. Az oka
talán az, hogy ott zárt tömbben maradt
meg a Kunság. A Duna-Tisza közén
olyan szigetek voltak a kiskunok fészkei,
körül királyi birtokokkal, ahol magyarok
éltek. De talán itt hamarabb magyarokká
váltak a kunok. Itt a megyében két fő
rész van; a felső Kiskun rész: Lacháza,
Szabadszállás, Fülöpszállás, Kunszent-
miklós, illetve halas és pusztái. Ezek
szétszórt birtokai: Izsák, Móricgát, vagy
Bodoglár, Tajó, Zsana. Bodoglár is egy
világosan jól értelmezhető kun név. Ér-
demes lenne ezt kiadni, mert a helybelie-
ket nagyon érdekelné, és új tartást, új
lelket öntene beléjük. Értelmessé válna
egy-két használt szavunk. A Kiskunság
és a Nagykunság valaha egy volt Sok a
rokoni szál köztük. A nyelvük, a kultúrá-
juk, az embertani képük a kecskeméti

Henkay Gyula kutatásai eredményeként
bizonyítottan egynek számít

Nagyon jó érzés volt itt tegnap egész
nap, amíg a sátrat állítottuk, hallani, hogy
nem hangzott el egyetlen trágár szó sem,
de még durva sem. Még az élcelődések,
egymás iránti csipkelődések során sem.
Kedvesen, finoman, a régi magyar tem-
póban beszélgettek egymással a fiatalok,
mert itt nemcsak a mesterséget tanulják:
a lélekkel is foglalkoznak, mert művé-
szet folyik itt Táncolnak, dalolnak.
Semmi sem taníthatja meg a magyar
fiatalokat szebb magyarságra, mint a ma-
gyar népdal világa Én nagyon boldog
voltam itt tegnap.

- Vajon mi jár a fejében a te hazak
rokonaidnak, mikor itt töltenek el egy
napot közöttünk? Mit szólnak a mi keleti
érdeklődésünkhöz ?

- Kecskemétre megérkezve az tűnik
fel az én rokonaimnak, mikor leszállunk
a vonatról, hogy itt hozzájuk hasonló
arcokat látnak. Hogy itt ázsiai arcok
jönnek-mennek az utcákon. Néha felsi-
koltanak örömükben. Itt töményebben,
mondjuk 10 közül 6-7 arc ismerős, míg
Budapesten ezer közül ha egy akad. A
másik, s ez forradalmi hatású rájuk, hogy
az otthon korábban támadott múltjukat is
tisztelettel nézik, még jobban becsülik,
mint odahaza. Talán most kezd ez ott is
helyére kerülni. Ők meg vannak illetőd-
ve. Náluk egy időben el vo)t tiltva a
nemezsátor használata.

Dzsángér barátom a példa rá, aki két
éve járt itt Kecskeméten a Szórakaté-
nuszban a feleségével, s egy szőnyeg
őrzi az emléküket Akkor még múzeumi
dolgozó létére nem tudta, hogyan kell
felállítani egy sátrat, s most a tavaszon
felkerekedett a barátaival, utánanézett, s
most már egész sátrakat készítenek el.
Hat-hét éves koráig ő is ebben nőtt fel.
Az alma-atai múzeum most egy külön
részleget hozott létre a népi értékek fel-
újítására, s ott is gyűlnek köréjük a
fiatalok. Persze csak a fiatalságot illetően
ilyen tragikus a dolog, hogy elszakadtak
a múltjuktól. Azért az öreg mesterek
közül nagyon sok él még.

Amíg nem látják a mi érdeklődésün-
ket, addig nem akarjak elhinni. Ezért ez a
nagy csodálkozás itt nálunk. Ók elvitték
ennek a hírét s Kecskemétet is bizony
ismerik már Kazakisztánban, s emlege-
tik jó példaként Szeretnék látni ők is.
Nem arról van szó, hogy csak ez a jó,
hanem arról, hogy ezt sem szabad feled-
ni.
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Kép a képben, kép a képről
Szolnoki filmszemle-reflexiók

A szolnoki, október első napjaiban
megrendezett VII., ezúttal Magyar
Nemzeti Képzőművészeti Filmszemle
kapcsán konkrét és általános jellegű
megállapításokat, észrevételeket fogal-
mazhatunk meg. A konkrét vélekedé-
sek nyilvánvalóan a hetvenegy film,
produkció áttekintésére és megítélésé-
re vállalkozó fesztivál tanulságait, míg
az általánosak a tanulságokból eredez-
tetett következtetéseket, illetve a prob-
lémák által felvetett kételyeket, feltéte-
lezéseket körvonalazzák.

A versenyfilmek szekciókra osztása
- vagy bontása - feszült helyzetet te-
remtett: a mozifilmek (filmstúdiók, al-
kotóközösségek munkái), a videotech-
nikával (a Magyar Televízió, illetve
munkatársai által) létrehozott produk-
ciók, a nonprofesszionális videofilmek
(városi televíziók, televíziósok és „sza-
badfilmesek", valamint a határokon tú-
li magyar műhelyek alkotásainak) ka-
tegóriái sok-sok átfedést, technikai be-
határolást és státusjelleget elválasztani
szándékozó, de mégis összemosó tisz-
tázatlanságot, buktatót hordoztak. Há-
rom zsűri előtt, párhuzamosan futottak
a vetítések, így e sorok írója sem te-
kinthetett meg minden produkciót, s
ezért az eddig számára ismeretleneket
részesítette előnyben és igyekezett em-
lékképeire, a korábban látott filmek
kapcsán rögzített benyomásaira ha-
gyatkozni; e furcsán alakuló összkép-
ből az alábbi, szubjektív árnyaltságú
ítéletsor rögzítésére vállalkozhat.

A szolnoki képzőművészeti szemlé-
re nevezett, illetve meghívott film-
anyag összességében rendkívül kon-
vencionális szemléletmódot tükrözött:
megújító tendenciákat, kísérletező
szándékokat, szakmai erénnyé és ered-
ménnyé érlelt nóvumokat alig-alig fe-
dezhettünk fel. Műfajilag, technikai-
lag, megközelítés- és feldolgozásmód-
ban a rég bevált eszköztár alkalmazása,
lehetőségkör bejárása volt a jellemző.
A konvenciókhoz való kötődés, ra-

gaszkodás nem baj, nem minősítő té-
nyező - de a jelenséget regisztrálnunk
kell. E filmszemle műegyüttese is bi-
zonyította, hogy az ún. képzőművésze-
ti film műformáját két fontos kategóri-
atípusra lehet különválasztani: 1.
amelyben a mű mint műalkotás van
jelen, amelyben az egy-egy művészi
életmű mint életmű szerepel, amelyben
egy-egy alkotáscsoport jelenség, törté-
neti epizód az, ami; 2. ahol a mű, a
művészet ürügy, és csupán a filmkészí-
tők önmegvalósításának, új műalkotás
létrehozásának terepe. A „csupán"
szócskát most a képzőművészet felőli
vizsgálódásunk, a művészet dominan-
ciájának, véleményünk szerint indo-
koltan kiemelt szerepűnek ítélése,
hangsúlyozása miatt használtuk. Nem
adható recept, nem formálható javas-
lat, hol, mikor, melyik tényező vagy
alkotó módszer alkalmazása lehetséges
vagy indokolt, valószínűleg a két meg-
közelítésmód határán, az interpretációs
metódus és az új műalkotás-létrehozási
szándék összhangjának megteremtésé-
vel teremthető egészséges egyensúly,
lelhető meg a jó megoldás a „képző-
művészeti film"-terminológia tartal-
mának megfelelően: film is legyen,
képzőművészet is maradjon.

Műfajilag, vagy inkább a műformá-
kat vizsgálva láthattunk Szolnokon
portréfilmet - rendhagyót és megszo-
kottat -, turisztikai-idegenforgalmi fil-
met, ismeretterjesztő munkát, filmri-
portot és dokumentumfilmet, magazin-
műsort. Valószínűleg ezeken a szinte-
ken válik külön a viszonylag új techni-
ka, a mágneses szalagra rögzített, tele-
vízió-képernyőn megjelenő produkció
és a hagyományos, filmszalagra fel-
vett, immár klasszikusnak nevezhető
kisfilm. A televízió képernyőjén feltű-
nő képsor vagy sugárzás ugyanis már -
a technikai eszköztárnak és a befoga-
dási szituációknak köszönhetően -
nem vagy nemcsak film, hanem mű-
sorszám, program is egyben. Gondol-

junk most a nyersanyagtól, technikától
függetlenül a Gulyás-testvérek erdélyi
naiv művészeket - vagy népművésze-
ket bemutató két filmjére és a Kultúr-
ember-sorozat Wahom András alkotta
magazinjára, műsorblokkjára. Ez két,
egymástól gyökeresen eltérő szándék,
cél, különböző stílus: az egyik önálló, a
másik sorozatba illeszkedő, az egyik
időtávlatoktól tulajdonképpen függet-
len, míg a másik a jelenkori történések-
hez, aktualitásokhoz erőteljesen kötött.
Az egyik egy zárt világ körüljárása, a
másik egy periódus információinak tág
horizontról való összegyűjtése, képi
rögzítése. Az első bármikor vetíthető, a
másik idővel sokat veszít majd egyik
legfontosabb funkcióként vallott új-
donság-értékéről - jóllehet bravúros,
egyéni szemléletű - híradó-képsor je-
lentőségűvé alakul.

A bemutatott, illetőleg a díjazott
produkciókhoz fűzhető, szubjektív vé-
lekedések közül talán hangoztatható,
hogy Szoboszlay Péter Schéner Mi-
hály-filmje, a Szent Mihály-napi játé-
kok számomra azon kevés művek egyi-
két testesítette meg, amely a „képző-
művészeti filmet" megújító szemlélet
markáns képviselője volt, s amely au-
tentikus volt tárgyához, amely esztéti-
kai magasságokban emelkedett és
emelt, filmköltészetté érlelte az egy
művészegyéniség által felmutatható-
megragadható gondolati-képi-tárgyi-
dramaturgiai világot. A Gulyás-testvé-
rek erdélyi portréi - Ez az élet csak egy
harmat. 6 ilyen kőszerelmes - mesteri
összegzések, felmutatások, bár tömörí-
tésre várnak: hosszú, elnyújtott, ismét-
lésekkel is terhelt matériájuk (főként a
„kőszerelmes") feszesebb lehetne. Az
É. Szabó Mária és Olasz Ferenc által
jegyzett Mersits Piroska portré gyö-
nyörű, korrekt munka, talán példaképe
is lehetne a műalkotáshoz való korsze-
rű képi közelítésnek; tiszteletben tartja
a művet, a kompozíciót, a sorozatban
történő festmény-felvillantással és az
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időtartamokkal dramatizál, érzékenyen
illeszti a képhez a zenét és a Pilinszky-
versalámondást, s erénye, hogy erőtel-
jes hangú, de ismeretlen festőművész
- immár lezárt - életművét tárja fel.
A Kuhúr ember-sorozat számára ké-
szített Wahorn-film - műsor - kap-
csán a szellemesség, a képi és verbá-
lis humor hangsúlyozható, emelhető
ki; eredeti látásmódja, megközelítés-
rendszere azt sugallja, hogy itt való-
ban a konvenciók lerombolásáról, az
értékek megszokottól eltérő szemlé-
léséről, formai újításról van szó. Vi-
szont azt is érezhettük, hogy a kép
kissé alárendelődött a szemléletnek,
a nem teljesen átgondolt koncepció-
nak; magazinműsort nézvén igencsak
nehéz elfogadnom, hogy a frissen
megnyílt baseli művészeti vásár
anyagáról szóló beszámolóban a mű-
vek helyett hoss/u percekig csak Wa-
horn András hátát, illetve vonulását
láthatom (bármilyen karakteres is
az). A Széchenyi Péter festőművész-
ről készített, Dezső István által ren-
dezett „Még maradnom kell" című
portré filmi-televíziós téren semmi
különösebb élményt nem adott, itt
valószínűleg a főszereplő, a film ala-
nyának kiválasztása, szerepeltetése,
megragadó egyénisége volt a siker
elsődleges oka, a kategória egyik dí-
jának elnyerése.

Milyen hallatlanul érdekes: Szolno-
kon a szobrászat, a szobrászati mű-
vek és életművek megidézése volt
túlsúlyban: gondoljunk Gulyás Gyula
és Gulyás János filmjeire, Siklósi
Szilveszter furcsa, egyedülálló temp-
lomi oltárszobrot feldolgozó Jessze-

fá-jára, Dénes Gábor Egy múzsa em-
lékei című - Ferenczy Béni szob-
rászművész életművét feltérképező -
filmjére, Lugossy István Genezis-ér&,
Lugossy Mária és Bohus Zoltán
üvegszobrászatát költői szemlélettel
vizsgáló alkotására, B. Farkas Tamás
és Kernács Gabriella a mobilszobrász
Haraszty Istvánt portretírozó, Mint a
madár című alkotására, Szabó Gábor
Mladonyiczky Bélát, s a már fentebb
említett Szoboszlay Péter Schéner

Mihályt bemutató munkájára, a móri,
Fürst Henriett és Deák Péter által jegy-
zett, Nagy Benedek szobrait elemző
két videóra, Lakatos Iván Szobrok res-
taurálása című filmjére, vagy a sik-
lósi kerámia (szobrászati) alkotótelep
kísérleti munkájának György István
által rendezett feldolgozására. Tulaj-
donképpen ide sorolhatók az építé-
szeti filmek is: többek között a Hé-
dervárt (Kastély a vizek között, rende-
ző: Lakatos Iván), a pesti Vigadót
(Főnix a Duna partján, rendező: Ale-
xander Belenykij), Dévényi Sándor
építész munkásságát (Térjátékok,
rendező: Koós György) és a sevillai
magyar pavilont (A lepkeháztól a ha-
rangtornyokig, szerkesztő: Osskó Ju-
dit) bemutató művek. A plasztika, a
tárgy, az épület bemutatása, körüljá-
rása hálás feladat. Mindezek azt a
vélekedésünket erősíthetik, hogy -
ha a hagyományos vizuális művészeti
ágazatok rendszerében gondolko-
zunk - a festészet feldolgozása (hogy
a grafikáról ne is beszéljünk) háttérbe
szorult, és alig-alig jelentkeztek a
filmalkotók iparművészeti kalando-
zásokkal. Itt említhető meg - átlépve
lassan az általánosságok szférájába -
egy talán lényeges mozzanat: a kép-
zőművészeti alkotások közvetítésé-
nek kritikus pontja a sík-tér proble-
matika; a képernyőn vagy a filmvetí-
tővásznon megjelenő, illuzioniszti-
kus téri rendszerekből építkező sík
kép már eredetileg is hasonló mani-
pulatív eszközökkel síkba komponált
vagy térbe helyezett produktumokat
közvetít. A tér és a sík síkká válik, de
érdekes módon a síkkal van a na-
gyobb gond; a síkba transzponált kép
- festmény, rajz - reprodukciós vál-
tozatba való átvitele olyan küszöb,
amely észrevétlen módosulásokat,
hamisításokat szenvedtet el a művel.
És a másik, ugyancsak súlyos meto-
dikai problémát jelző tényező: az álló
képet - szobrot, rajzot, tárgyat - a
mozgó kép közvetíti. A mozgás, a
mozgókép, a mozgóképen belül al-
kalmazott mesterséges elmozdulások
mindent átírnak, sokszor összezavar-
nak; a kép, a képet közvetítő önkén-
telenül is meg akarja mozdítani azt,
ami valójában mozdulatlan. A befo-

gadó mozgását szeretné, próbálja imi-
tálni-érzékeltetni a kamera akkor is,
amikor a befogadó egyáltalán nem,
vagy nem úgy mozogna. E sorok írójá-
nak ideális mozgófilmje, az az állóké-
pekből szerkesztett film, amelyet É.
Szabó Mária-Olasz Ferenc Mersits-
portréfilmje közelített meg leginkább
a szolnoki fesztiválon: mindenfajta
kameramozgás, nyitás és zárás, köze-
ledés és távolodás, világítási manipu-
láció, technikai trükk és kunszt nél-
kül a képet közvetítette, nem avatko-
zott be, megpróbált színhelyesen és
egyenletesen meg világi tottan, hűsé-
gesen rögzíteni. Ám a tér-sík és a
mozgás dilemmája mellett felmerül
természetesen a mérettényező is,
amely a kivetítésmód esetlegességé-
nek is függvénye. A reprodukált kép,
a megjelenés soha nem akkora a vetí-
tővásznon vagy a képernyőn mint
eredetileg, s elveszik a művek arány-
rendszere, anyagszerűsége is. É* a
kételyek eme sokasodásával párhuza-
mosan végső soron be kell látnunk,
hogy a közvetítésre, az interpretálás-
ra vállalkozó „képzőművészeti film"
esélyei a képzőművészettel szemben
vagy mellett igencsak csekélyek, il-
letve csaknem teljesen reménytele-
nek. Mert ha ennyi megoldhatatlan-
nak látszó kérdés merül fel egy kép
rögzítése ürügyén, akkor mit tehe-
tünk, mit tegyünk egy szobor körüljá-
rásakor, egy épület feltárásakor - a
tér, a térhatások reprodukálásakor -,
esetleg egy akció rögzítésekor? Köz-
bevetőleg: hol vannak az akciók, a
képzőművészeti, a képzőművészek
által előadott események, perfor-
mance-ok feldolgozásai, amelyek va-
lójában nem is feldolgozások lenné-
nek csupán, hanem egyben dokumen-
tumok is, nagyon fontos művé-
szettörténeti adalékok napjaink mű-
vészetéről? Csak-csak nem jelennek
meg az installációk „képzőművészeti
filmjei" sem, amelyek eltűnnek, át-
alakulnak, megsemmisülnek egy-egy
kiállítás bezárása után. Hol vannak a
legújabb művészeti kezdeményezé-
seket bemutató anyagok, miért min-
dig a biztosra vehető mesterek, az
ismert művészegyéniségek, garantált
teljesítmények kerülnek fókuszba?
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Gondoljuk el, Wahorn András, a pol-
gárpukkasztó Wahom is már az ötve-
nedik életév felé ballag - hol marad-
nak-maradtak a fiatalok, az új nemze-
dékek erről a fesztiválról (mint filmala-
nyok és mint filmkészítők)? A hiányok
beváltásának reménytelenségét alig-
alig homályosíthatja el a szolnoki film-
fesztivál díjazottjainak hosszú névsora,
amelynek kapcsán egy nagyon szép
gesztusról is meg kell emlékeznünk: B.
Farkas Tamás Mint a madár elnevezés-
sel az általa elnyert díj összegét egy
alapítvány létrehozására ajánlotta fel, a

határokon túli magyar filmesek követ-
kező szolnoki megjelenésének lehető-
ségeit megkönnyítendő.

Befejezésül az összegző kétely: ha a
kép mint kép nem tudja megmutatni
magát, akkor beavatkozhatunk-e a
kapcsolatteremtési folyamatokba a ké-
pet romboló reprodukálási eljárásaink-
kal, átalakítási metódusainkkal, anyagi
és dimenzionális hamisításainkkal? Pe-
ternák Miklós Az új képfajtákról írt
könyvében jegyzi meg: „Vegyük ész-
re, hogy a kép elsősorban arány, mér-
ték, határképzet: mindig valamiféle vi-

szont testesít meg (ábrázol vagy meg-
jelenít, esetleg létrehoz)." Ha nem is
győzhetünk meg, ha nem is szeretnénk
meggyőzni senkit arról, hogy e vi-
szonyt ne változtassa meg, talán figyel-
meztethetünk arra, hogy mindenkép-
pen alázattal közelítsen tárgyához: a
kép, a mű, a művészet lehetőleg a
legkisebb sérüléseket szenvedje csak
el. (Viszontlátásra három év múlva,
Szolnokon.)

Nagy Réka (8. oszt.) munkája
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Rigó József

N"-edik típusú találkozások
A Szigligeti Színház ez év őszének

első bemutatójával a svájci Friedrich
Dürrenmatt szellemét idézi meg. A
mű, amelyen keresztül a megidézés
történik, az Angyal szállt le Babilonba,
különös szellemi utat bejárt alkotás.
Maga a szerző is többször találkozott
művével, amely Babilon tornyához ha-
sonlatosan sohasem készült el. A téma
megírása ifjúkorától izgatta, és első
megírási kísérlete 1948-ban történt. A
darab témája, gondolatisága, valamint
az első feldolgozás időpontja pontosan
rímel Európa történelmi változásaira.
A szerző, nem érezvén teljesnek mű-
vét, következő újraalkotását 1953-ra
datálja. Bár lehet, hogy szándékaiban
tudattalanul, de művével való másod-
szori újratalálkozása szintén jelentős
történelmi, mi több, világtörténelmi
eseményekkel párhuzamosan történt.
Későbbi időpontban, a mesehősökhöz
hasonlatosan úgy érezte, harmadik pró-
bát is kell tennie művével.

Szándékai, többszörös átdolgozásai
ellenére, vagy talán éppen ezért, Dür-
renmatt műve egyenetlen szerkezetű, a
címében utaló város tornyához hason-
latosan torzó maradt. Gondolati ívét
tekintve szerkezete lekerekített ugyan,
de belső arányait a töredékesség jel-
lemzi. Mindezzel együtt Dürrenmatt
megszokott stílusjegyei, iróniával el-
idegenítő intellektualizálása, hideg és
kíméletlen józansága, szenvedélymen-
tessége, kristályosán tiszta logikája az
Angyal szállt le Babilonba stílusára is
többszörösen jellemző. Politikai-társa-
dalmi áthallásai megírásának korában
akár botránykővé is tehették, napjaink-
ra azonban egy letűnt kor emlékfoszlá-
nyaivá töredeztek, és az előadásban
megnyilvánuló hangsúlyozottságuk
anakronisztikussá válik. Az alapötleté-
ben általános emberi érvényű igazság-
tartalmakat hordozó dráma üzenete a
dramaturg Matuz János gondosko-
dóbb, és a szerzőt kevésbé tisztelő, egy
letűnt kor politikai aktualitásait nem
kímélő nyesegetéseivel a darab más

felhangokkal erősödhetett volna. így
azonban többször úgy érezzük, mintha
Dürrenmatt drámája fölött kissé eljárt
volna az idő, és az akár fél évtizeddel
ezelőtti megszólalásban erőteljes poli-
tikai szlengjei mára a döglött oroszlán
csiklandozásának tűnnek.

(Nem áll szándékunkban a színház
és a politika viszonyainak taglalása,
abból a meggyőződésből, hogy a szín-
ház mindenekelőtt művészi tett; és esz-
tétikuma, megjelenési módjai nincse-
nek szorosan kölcsönös viszonyban a
társadalmi történések mindennapiságá-
val. Létező összefüggésük ennél sok-
kal magasabbrendű és érzékfelettibb.
Dürrenmatt e darabjának felfejtésében
azonban nem kerülhető meg ez a kér-
dés. A műben meglévő konkrét és álta-
lános viszonyok arányát kiolvashatjuk;
éppen a konkrétumok zsugorításával
kívánjuk az általános megerősítését,
hangsúlyosabbá tételét.)

A vendégrendező Vincze János
több színházi stílussal ismerteti meg a
nézőt. Az előadás stíluskeveredése
azonban tovább erősíti a darabnak a
szerző által is megfogalmazott hiá-
nyosságait.

Nem találunk magyarázatot arra a
rendezői elgondolásra, hogy a darab
három felvonását miért más-más stí-
lusban, olvasatban látjuk. Az első fel-
vonás Dürrenmatt szerzői instrukciójá-
ban hosszan kifejtett képi megjelení-
tésre vonatkozó utasításait elhagyva,
az azt helyettesítő, de lényegét tekintve
ugyancsak transzcendens okokra utaló
köddel kezdődik. Az eredetivel egyen-
értékű, ötletes gondolatú nyitókép. A
felvonás a komédia szabályainak meg-
felelően szerveződik. Logikus, átte-
kinthető, tragikomikus színezetű, a
szerzőhöz hűen, aki korunk műfajának
a tragikomédiát tekinti. Ez az első fel-
vonás az előadás legegyenletesebben
megvalósított része. Azonban nem tu-
dunk mit kezdeni a második felvonás
bohózatra hangolt stilizáltságával
együtt megjelenő, de ugyanakkor szag-
lási ingereinket is többszörösen igény-
be vevő naturalizmusával. A felvonás

kulcsjelenetében az Akki koldust ját-
szó vendég, Helyei László és az Ünne-
pélyes férfiú, Mucsi Zoltán kettősében
sem lép túl a bohózati elemek klasszi-
kus formáin, ezáltal a megjelenítés so-
rán elmarad a színpadi helyzetben ben-
ne rejlő kegyetlenség. Kioldódik a jele-
net súlyossága. A harmadik felvonás
az abszurd drámák stíluselemeit felvo-
nultatva került megrendezésre. A da-
rab dramaturgiai elbizonytalanodásai
is itt érhetők leginkább tetten. Az első
felvonás pontosságához képest szer-
kesztettsége majdnem hevenyészett.

Ifj. Újlaky László ironikus humorral
játssza az Angyal szerepét. Kegyetle-
nül magára hagyja, rideg távolságból
szemléli társa, Kurrubi földi világban
való vergődéseit. Bíró Krisztina naiv,
kiszolgáltatott, tiszta lényű, mindenkor
hihetően nem evilági. Helyei László
Akki szerepében alkatának, személyi-
ségének megfelelő szerepet játszik.
Érezhetően jól érzi magát a szerepben.
Az előadás elsősorban az ő jutalomjá-
téka. Ezt tudja is, és sodró lendülettel
viszi magával az előadást. Nebukadne-
cár szerepében Epres Attila debütál a
szolnoki közönség előtt erőteljes alakí-
tásban. A Nimródot alakító Mihályfi
Balázs, a Főminiszter Lux Ádám, vala-
mint az Utnapistim szerepét alakító
Gazsó György a tőlük megszokott
egyenletes alakítást nyújtják. Mucsi
Zoltán nem megy a szerep mélységei
mögé. Czákler Kálmán, valamint Hor-
váth Gábor két epizódalakításban is
láthatók. Az előbbi mint Tábornok,
illetve Második katona, az utóbbi Ali
és az Első katona szerepében. A rend-
őrt játszó Csendes Olivér, Császár
Gyöngyi Tabtum szerepében, Magyar
Tivadar Enggibi alakításával, Árva
László mint Gimmil, a Harmadik kato-
na Fazekas Attila, László Sándor mint
Első munkás, Kákonyi Tibor mint Má-
sodik munkás, az Első munkásfeleség,
Bakos Éva, a Második munkásfeleség,
Gombos Judit egy-egy epizódban szí-
nesítik az előadást. Nebukadnecár har-
madik felvonásban ábrázolt udvarában
a néma gnóm Trónörököst alakító Be-
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rényi Tünde groteszk, kacsázó futkáro-
zásaival szimbolikusságot sugall.

A díszlet-jelmeztervező Csík
György megteremtett látványvilágával
illeszkedik a rendező elképzeléseihez,
és társa annak stílusvilágaiban. Az elő-
adás hangulatához illeszkedő karakte-
res zene Vadász Krisztián és Verebélyi
József munkája. A dramaturg, Matuz
János nem vált kényelmetlenné a ren-
dező számára, így a dráma és a megje-
lenítés egyensúlya nem következhetett
be igazán. A rendezőt közvetlenül se-
gítő munkatársak még a vendég
Muschberger Ágnes és Hegedűs Rita.

2.
Benedek Elek Csudafa című mesé-

jének ötletéből írta Szilágyi Andor Le-
ander és Lenszirom című szerelmetes
meséjét. A Szigligeti színpadán szinte
háziszerzőnek számító író darabját Fo-
dor Tamás rendező állította színpadra.
Együttműködésük régebbi keletű, Fo-
dor Tamás korábban a Szobaszínház
színpadán rendezett a szerző egy szür-
reális darabjából invenciózus színpadi
alkotást. Együttműködésük ezúttal is
teljes értékű. A Szeredás András dra-
maturgiai gondozásában megvalósult
színpadi játék maradandó élményt
nyújt nem csak a legkisebb nézők szá-
mára, de az ifjúsági és felnőtt korosztá-
lyú nézőknek egyaránt.

A Szépség és Szörnyeteg archetípu-
sos moüvumként megtalálható számos
gyermekmesében. Szilágyi Andor is
ezt a motívumot építi színpadi játéká-
ban. Leander, a szépségével elégedet-
len erdei kobold szerelmessé lesz II.
Bölömbér kerál szépséges leányába,
Lensziromba. Bár első találkozásuk al-
kalmával maga Lenszirom sincs meg-
elégedve Leander szépségével, hosz-
szabb viszontagságok után azonban, és
némi áldozatvállalástól sem visszariad-
va végül is egymásra találnak a szerel-
mesek, amit még a kellemetlen Mar-
Szur herceg, a bögölök fejedelmének
ármánykodásai sem tudnak megakadá-
lyozni. A kobold a történet végére
szépséges herceggé változik, és két
órán át tartó érdekfeszítő kalandok
után végre minden jóra fordul. A gono-
szok bűnhődnek, a jók elnyerik méltó
jutalmukat.

A történet jó arányokkal megírt, a

mese világához alkalmazkodó stilizált
színpadi nyelvi formában hangzik el.
Jól mondható, dramaturgiai fordulatai,
színpadi helyzetteremtései remek rit-
mussal viszik az eseményeket, folya-
matosan ébren tartják a kíváncsiságot
és a figyelmet. Jó helyzeteket teremtő
színpadi alapanyagot kapott az előadás
rendezője.

Fodor Tamás él is ezekkel a lehető-
ségekkel, és pergő ritmussal szervezi
az előadást. Egyszerű alaprajzú, de
változatos, harmonikus ritmusú szín-
padi teret komponált az előadáshoz a
díszlettervező Szegő György. Tere ki-
tágítja a nézők fantáziáját, és különle-
ges csodákra is alkalmas. A színpad-
technikai elemek mégsem telepszenek
rá az előadásra, jól szolgálják a játék
helyszíneinek változatosságát, és ben-
ne látványosan lebonyolítható az előa-
dás. A színpadi tér világítása, és egyéb
színpadi effektusok használata nem to-
lakodó.

Németh Ilona a tőle megszokott
gondossággal tervezte meg a jelmeze-
ket, választékos színekkel, a karakte-
rek jellegzetességeit kidomborító for-
mákkal. A rendezővel való együttmű-
ködése más közös munkák tapasz-
talataiból merítve eredményességük
záloga.

Sáry László zenéje illeszkedik az
előadás hangulatához, felerősíti annak
dimenzióit.

Vasváry Csaba, Leander erdei ko-
bold szerepében, a nézők szívébe lopja
magát Izgulunk érte, és azt kívánjuk,
hogy elnyerje szíve választottját. Föl-
döntúli erejével élve Bölömbér kreál
megzsarolása sem gonosz tettnek érző-
dik, mint inkább igazságos és jogos
kópéságnak. AII. Bölömbér kerált ala-
kító Czibulás Péter - lányát óvó apa.
Együgyűsége, a helyzetek át nem látá-
sa, az eseményekről való megkésettsé-
gei ellenére jóindulatú uralkodó. II.
Bölömbér felesége Sebestyén Éva.
Nagy színészi rutinnal alakítja, és
szemmel láthatóan jó kedvvel játssza a
kissé házsártos kerálnéL Ő az igazi ura
ennek a meseországnak kissé pipogya
férje mellett. Moldvai-Kiss Andrea va-
lóban hétszer szép Lenszirom. Az ál-
dozattól sem riad vissza, szeme világát
is veszítené, hogy szerelmét megtalál-
hassa, elkényeztetett, kissé gőgös ke-

rállányból a szerelem varázserejének
hatására felnőtt, a maga útját megkere-
ső társává válik Leandernek.

Várnay Szilárd pökhendi, különc és
kekeckedő Mar-Szur herceg a bögölfe-
jedelem szerepében. Megmutatja ere-
jét, gonosz hatalma végül mégis meg-
törik, és ő is megtalálja hozzá illő
párját Bogyó, Leander szolgája, Szől-
lősi Zoltán. Nagyon sok bájjal és
együttérzéssel megáldott barátot for-
mál. Hálás szerepet játszó, dinamiku-
san fejlődő fiatal színész. Oda kell
figyelni alakításaira.

Lenszirom társalkodónője szerepé-
ben Varga Kata, „alias" Csibecsőr,
méltó párja nem csak dramaturgiailag,
de szerepformálásában is Leander
szolgájának. Töndér Negéd, illem-,
kellem- és bájkirálynő, ármánykodá-
soktól nem visszariadó szerepében ha-
tásos alakításban Nyakó Júlia látható.

Karakteres elemekből építkezik Ka-
szás Mihály, Vaknadály a Tengerszem
ura rövid epizódjában, valamint Czakó
Jenő Bong-Dong lábomok Mar-Szur
szárnysegédje szerepében. Több szere-
pet játszik Illés Edit Raccsolós Kaka-
du, Unkafi, Csijjegős Bőregér, I. Káró-
katona, Varjú. Mindegyik szerepben
más-más színeit megmutató, kidolgo-
zott színészi testkultúrával, kifinomult,
karakterábrázoló mozgáskészséggel
rendelkező színésznő. II. Kárókatona,
Varjú, Csujjogós Bőregér, Unokalány
és Piperkőc Kakadu szerepében az e-
lőbb már méltányolt Illés Editnek nem
csak dramaturgiailag párja, de karak-
terformáló, -alakító készségében is
majdhogynem társa Turza Irén.

A rendező közvetlen munkatársa
Ignácz Éva.

1. Friedrich Dürrenmatt: Angyal
szállt le Babilonba

Komédia 3 felvonásban
Fordította: Fáy Árpád
Rendező: Vincze János mv.
Bemutató: 1993. október 8.

2. Szilágyi Andor Leander és Len-
szirom

Szerelmetes mese 2 részben
Rendező: Fodor Tamás
Bemutató: 1993. október 17.
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Zelei Miklós

Háború van most
Húztuk-halasztottuk, de egy lapban, amelyben számról

számra csipkelődő röpdolgozatok jelennek meg a televízió-
ról, végül is lehetetlen úgy tenni, mintha nem volna média-
háború. Nem lehet úgy tennünk, mintha nem vennénk észre
a tiltakozásokat. Lehetetlen, hogy ne írjunk erről, esélyt
adva még annak is, hogy mire a cikk megjelenik, addigra a
háború befejeződik, és kultúrpolitikai szanitécek járják az
clcsöndesedett csatamezőt, gyógyírt, sőt fájdalomdíjat osz-
togatva a sérülteknek. Bár, ez a békesség nem valószínű.
Szinte biztos, hogy jóval később, a választások hozta új
helyzetben se fog véget érni ez a háború, akkor talán jön
majd a rekontra.

De mi, ezen a hátsó oldalon, úgy akarjuk köteles-
ségünket teljesíteni, mármint azt, hogy cikkecskét írunk a
médiaháborúról, hogy aközben nem igazán érdekel bennün-
ket a médiaháború. Nem igazán érdekel, hogy kinek van
igaza. Kizárólag a szomorúság foglalkoztat bennünket, mert
mi ilyen púpos lelkűek vagyunk. írók, írócskák, kutyaütő
értelmiségiek, akiket azelőtt a „munkásöntudat" jegyében
néztek le, most pedig hivatalnok-politikusi fensőség vet
meg. Szomorúak vagyunk amiatt - még egy tv-jegyzetben
is! -, hogy a szép magyar nyelvért és beszédért mindenkor
sokat tevő rádiónak, épp a nem korlátozott szuverenitású
magyar kormány alatt lett először olyan elnöke, aki dekla-
ráltan örült annak, hogy a kortársi irodalom kivonult az
éterből. Nagy baj ez. Csúcs Lászlóról, aki egyébként kitűnő
adóügyes volt a Pénzügyben, valószínűleg csak ennyi fog

fennmaradni. Ahogyan Horger Antalról is, aki egyébként
kitűnő nyelvész volt a nyelvészeti tanszéken, csak annyi
maradt fenn.

Kívülállásunkat persze a tv-ügyekben is őrizzük. Az sem
érdekel bennünket, hogy ott, az egykori tőzsdepalotában
kinek van igaza. Azt már fontosabbnak tartjuk, hogy a néző,
amikor leül a képernyő elé, nem a világról, hanem a tv- és
belvilágről hall és lát híreket. De mondjuk, az Isten óvja
meg attól is, hogy a kamera kibattyogjon a Szabadság térről,
mert akkor megtörténhet vele, hogy a heti hírműsor akár tíz
percet is eltölt azzal, milyen nagyszerű, hogy Mezőkövesd-
ről kivezették a pfuj, büdös átmenő forgalmat. Hát halál
frankó! És ezt elmondja a helyi rendőrkapitány, a helyi
orvos, a helyi lakos, a helyi iskolás, óvodás... Némelyikük
többször is. És telnek-múlnak a „hírműsor" percei, hogy a
néző belealszik. Szakmailag egészen szégyenletes produk-
ció. A híradó tökösen kádárista egykori főszerkesztője,
Matúz Józsefné se forszírozta így a pozitív híreket. Ő azért
tudta, milyen hosszú lehet egy vörösfarok.

De végül is ez se érdekel bennünket Ezt is - megszokni
nem, de - ki lehet kapcsolni.

Mi a majdani médiás „konszolidációra" függesztjük
tekintetünket, és csak azt kérdezzük: ekkora hirig után ki
fog majd hinni a győztesnek, bárki lesz is az? Ki fogja
elhinni neki, hogy függetlenül, elfogulatlanul tájékoztat
bennünket? Lenyugodva, harag és részrehajlás nélkül?
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Török Ágnes

Rólunk írták
(1993. október)

Jász-Nagykun-Szolnok
megye
1. Kovácsházy Frigyes: Az országos kerék-

párforgalmi hálózat fejlesztésének terve-
zete. = Városi Közlekedés, 1993. okt.
10., 5. sz. 309-315. p.

Megyére vonatkozó tervek is.

2. Munkaerőpiaci helyzetkép. = Munkaügyi
Szemle, 1993. okt. 10., 39-40. p.

1993 augusztusi adatok (munkaerőpi-
ac, munkanélküliek).

3. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz. 756-766. p.

Működő egészségügyi intézmények
gép-műszerbeszerzése: Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat, Jászal-
sószentgyörgy, Jászfényszaru, Jászkisér,
Karcag, Szolnok.

4. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz. 768. p.

Városokban főgyűjtő szennyvízcsa-
torna építése: Kunszentmárton. Szenny-
vízcsatorna-hálózat építése: Mezőtúr,
Tiszaföldvár, Törökszentmiklós.

5. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz. 768. p.

Kórház-rekonstrukció: Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Önkormányzat.

6. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = 1993. okt. 1., 16. sz. 788-789.
P-

Ivóvíztermelő művek kiépítése: Szol-
nok, Tiszafüred, Törökszentmiklós. Ivó-
víz-kezelési eljárás: Mezőtúr.

7. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16.sz.792.p.

Diákotthoni férőhelyek létesítése:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkor-
mányzat.

8. Jelentés az 1993. október 9-ig megtartott
árverésekről. = Privinfó, 1993. okt. 2.,
20. sz. 46. p.

Megyei adatok is.

9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kár-
rendezési Hivatal termőföldárverési hir-
detményeinek közzététele. = Magyar
Közlöny, 1993. okt. 3., 141. sz. 8262-
8266. p.

Jászkisér, Jászberény, Jásztelek, Kar-
cag.

10. Rendkívüli igény... = Napi Gazdaság,
Üzlet, Világ, Politika, 1993. okt. 4., 229.
sz. 3. p.

Körülbelül 59 ezer állampolgár adta
be kárpótlási kérelmét a megyében.

11. Csekély termés. = Magyar Hírlap (Al-
föld mell.), 1993. okt. 4., 230. sz. JU. p.

Az aszály okozta kár néhány termelési
adat tükrében.

12. Adj esélyt! = Magyar Hírlap (Alföld
mell), 1993. okt. 4., 230. sz. JU. p.

A megyei munkaügyi központ állás-
börzéje. 35 700 munkanélküli van a
megyében, ebből 4100 pályakezdő.

13. Für félti a demokráciát a baloldaltól. =
Népszabadság, 1993. okt. 4., 231. sz. 1.,
4.p.

Pkt. 2. ünnepi ülést tartott Szolnokon
az MDF Jász-Nagykun-Szolnok megyei
szervezete. Beszédet mondott Für Lajos,
Lezsák Sándor.

14. Sz. P.: Körösit az Országos Etikai Bi-
zottság is kizárta. = Magyar Hírlap,
1993. okt. 8., 234. sz. 5. p.

Körösi Imrét először a parlamenti
frakció, majd saját tiszaugi szervezete
kezdeményezésére a megyei etikai bi-
zottság is kizárta az MDF-bői.

15. Kizárta Körösi Imrét az MDF Országos
Etikai és Fegyelmi Bizottsága. = Nép-
szava, 1993. okt 8., 235. sz. 3. p.

Október 7-től Körösi Imre nem tagja
az MDF-nek.

16. Kőváry E. Péter: Kihelyezett kormányü-
lés előtt. Beszélgetés a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei önkormányzat elnöké-
vel. = Népszabadság, 1993. okt 8., 235.
sz. 6. p.

Az október 9-i ülésre készülve nyilat-
kozik Boros Lajos a megye gondjairól,
feladatairól.

17. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kár-
rendezési Hivatal termőföldárverési hir-
detményeinek közzététele. = Magyar
Közlöny, 1993. okt. 9., 145. sz. 8579-
8585. p.

Karcag, Tiszaszentimre, Kétpó, Tó-
szeg.

18. A sorsok nyomán. E heti állásajánlatok.
= Népszava, 1993. okt 11., 237. sz. 6. p.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Munkaügyi Központ állásajánlatai.

19. Takáts László-Tóth Zoltán: Főkapitá-
nyok a félévről. Mitől inoghat a szék? =
Zsaru, 1993. okt 14., 42. sz. 14-15. p.

Dr. Fazekas Attila ezredes, a megyei
rendőr-főkapitányság vezetője értékeli a
rendőrök munkáját

20. Rekordtermelés ellenére import = Szá-
madás, 1993. okt. 21., 42. sz. 11. p.

Minden eddigit felülmúlt az idei rizs-
termés a Nagykunságban és a Közép-
Tisza vidéken.

21. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kár-
rendezési Hivatal termőföldárverési hir-
detményeinek közzététele. = Magyar
Közlöny, 1993. okt. 24., 154. sz. 9362-
9367. p.

Szászberek, Tiszasüly, Kunszentmár-
ton, Szelevény, Tomajmonostora, Mart-
fű.

22. Tóth Pál Ernő-Papp Csaba-Tóth ZŐ1-
tán: Congenitalis anomáliák szűrése a
terhesség középső harmadában. Pros-
pektív epidemiológiai tanulmány. Fejlő-
dési rendellenességek. = Orvosi Hetilap,
1993. okt. 24., 43. sz. 2355-2360. p.

A beteganyag Kelet-Magyarország
három megyéjéből került ki (közte Jász-
Nagykun-Szolnok megye).

23. Államosítás vagy felzárkóztatás? A ta-
karékszövetkezetek vegyes érzelmekkel
fogadták a vidéki bankhálózatot = Ma-
gyar Hírlap (Alföld mell.), 1993. okt
25., 247. sz. I. p.

A megye 13 takarékszövetkezetéből
egyedül a tiszaföldvári nem írta alá a
Pénzintézeti Integrációs szándéknyilat-
kozatot.

Abádszalók
24. N. O.: Sikeres abádszalóki pályázatok.

= Magyar Hírlap, 1993. okt 18., 242.
sz. 6. p.

Számítógépet nyert teljes felszerelés-
sel a Települési Munkanélküliek és Ál-
láskeresők Egyesülete.

25. Illegális savazó Abádszalókon. = Nép-
szabadság, 1993. okt 29., 252. sz. 23. p.

Gázolaj-hamisítókat lepleztek le a te-
lepülésen.

Berekfürdő
26. Kanta Gyula, id.: A tanyaépítés akadá-
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lyai. Intelem a kormánynak. = Heti Kis
Újság, 1993. oki. 8., 41. sz. 12. p.

Berekfürdői olvasói levél. Kiemelt
szerepet szán a mezőgazdaság helyreál-
lításában a tanyáknak.

Cibakháza
27. Minden(ki) eladó. (Miklós Éva képri-

portja.) = Számadás, 1993. okt. 7., 40.
sz. (Borító belső oldala)

Képriport a szeptember közepi cibak-
házi vásárról.

Jánoshida
28. Verekedő kukoricatolvajok (bűnü-

gyek). = Magyar Hírlap, 1993. oki. 5.,
231. sz. 23. p.

A tolvajok megtámadták és megver-
ték az őket tetten érő tulajdonost.

Jászapáti
29. Mizsei Béla: Széljegyzetek a jászszen-

tandrási gyűléshez. = Heti Kis Újság,
1993. okt. 15 42 s/ 4 p.

A szerző az FKgP Szabó János vezet-
te frakció tagja a Torgyán-pártiakkal
vitázik, elhárítja azt a vádat, hogy az
általa képviselt körzetben (2. sz. Jásza-
páti vk.) az elmúlt 4 év alatt nem tettek
semmit. Felsorolja az elért eredménye-
ket.

30. Megemlékezés Jászapátiban mindenki
Pali bácsijáról, az örökké derűs Vágó
Pál festőművészről. = Esti Hírlap, 1993.
okt. 19., 244. sz. 10. p.

Vágó Pálra, a Jászság európai hírű
festőművészére emlékeznek meg okt.
19-én Jászapátiban születésének 140.,
halálának 65. évfordulóján.

Jászárokszállás
31. Amerikai szakértők Jász-Nagykun-

Szolnok gazdaságáért. = Magyar Hírlap
(Alföld mell.), 1993. okt. 25., 247. sz.
III. p.

Az IESC amerikai cég végez szakér-
tői vizsgálatokai a Jászságban és Jászá-
rokszálláson.

Jászberény

rényben. = Magyar Hírlap, 1993. okt.
11., 236. sz. 12. p.

Aláírásgyűjtési akciót rendeztek a vá-
rosban az úthálózat fejlesztését követel-
ve.

34. S. A.: „Zöld" hűtőszekrények Jászbe-
rényből. = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1993. okt. 11., 236. sz.I.p.

Freonmentes hűtőket gyárt a Lehel-
Electrolux.

35. Volt jobb is. = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1993. okt. 18., 242. sz. Hl. p.

Eredményes évet is zártak mái a jász-
berényi tsz-ek.

36. (L. D.): Gyermekvilág a régi falun.
Nemzetközi tanácskozás Jászberényben
és Szolnokon. = Magyar Nemzet, 1993.
okt. 18., 243. sz. 16. p.

Október 16-17.
37. A szolnoki rendőrséget is a védelem

védi. = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
1993. okt. 25., 247. sz. ÜJ. p.

A jászberényi Védelem Kft.-t bízta
meg a megye rendőrfőkapitánya va-
gyonvédelmi rendszer kiépítésével. Rö-
viden a cégről.

38. Jászberény az autószalonok városa? =
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1993. okt.
25., 247. sz. m. p.

Volkswagen-Audi, Opel, Ford, Suzu-
ki, Toyota és Mazda bemutatóterem van
a városban.

Jászjákóhalma
39. Céltámogatásban részesülő önkormány-

zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz. 744-746. p.

Ivóvízhálózat építése: Jászjákóhalma,
Szajol.

Jászladány
40. Céltámogatásban részesülő önkormány-

zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz. 749. p.

Életveszélyessé vált általános iskolai
tanterem kiváltása: Jászladány, Karcag.

41. Juhai Imre: Egy jó ötlet... = Hírhozó,
1993. okt. 21., 18. sz. 10. p.

A Jászladányban megrendezett jász-
sági nyugdíjasok kulturális találkozóján
részt vett a kunmadarasi Őszirózsa Dal-
kör és Citerazenekar.

32. Kitüntetések a Habitat világnap alkal-
mából. (Hír.) = Magyar Hírlap, 1993. J á s z s á g
okt. 5., 231. sz. 3.p.

A Magyar Köztársaság Érdemrend
kiskeresztje polgári tagozatát kapta dr.
Magyar Levente, Jászberény polgár-
mestere.

33. S. A.: Háromszáz dühös ember Jászbe-

42. „A Jászságért Alapítvány kuratóriuma.
= Sansz, 1993. október, 9. sz. 54. p.

Pályázati eredményhirdetés.

43. Amerikai szakértők Jász-Nagykun-
Szolnok gazdaságáért. = Magyar Hírlap

(Alföld mell.), 1993. okt. 25., 247. sz.
m.p.

Az IEASC amerikai cég végez szak-
értői vizsgálatokat a Jászságban és Jász-
árokszálláson.

Jásztelek
44. Céltámogatásban részesülő önkormány-

zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz.794.p.

Alapfokú oktatás, tornaterem: Jászte-
lek, Mezőtúr. A támogatást megkapják,
de az építési tervet felül kell vizsgálni.

Karcag
45. Barna Béla: Szélmalmok az Alföldön. =

Turista Magazin, 1993. október, 10. sz.
11.p.

A tiszántúli malmok közül a túrkevei
(1850 körül) és a karcagi (1820 körül)
malmot említi a cikk.

46. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16.sz.749.p.

Életveszélyessé vált általános iskolai
tanterem kiváltása: Jászladány, Karcag.

47. S. Gy.: Turulházát eltolják. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1993. okt. 4., 230.
sz. IH. p.

A magas földár miatt új terület után
néz a Turulháza Alapítvány. Nyilatko-
zik Kun Péter, az alapítvány képviselője
és dr. Fazekas Sándor, Karcag polgár-
mestere.

48. Karcagon befellegzett. = Reform, 1993.
okt. 6., 40. sz. 14. p.

A városban ellenőrzik a munkanélkü-
lieket és szigorúan eljárnak a fekete-
munkát vállalókkal szemben.

49. Bóna Zoltán: Missziós munka a karcagi
óvodában. = Heti Magyarország, 1993.
okt. 15., 42. sz. 9. p.

Karászi Julianna óvónő nyilatkozik a
cigánygyerekeknek szervezett óvodáról.

50. Varga Mihály: Vendégkommentár.
Kergessünk délibábot! = Magyar Hírlap
(Pénz, Plusz, Piac mell.), 1993. okt. 15.,
240. sz. I. p.

Gondolatok Szabó Mihály pénzügy-
miniszter expozéja kapcsán. A szerző
megyénkben élő képviselő. Fotó róla.

51. Varga Sándor: Az anya eleinte még
örült. A testvérek kilopják ifjabb Ha-
mart az elviselhetetlen házból. = Ma-
gyar Hírlap (Alföld mell.), 1993. okt.
18., 242.sz.n.p.

Szekta befolyása alá került a karcagi
ifj. Hamar Zoltán. Nyilatkozik az édes-
anya.

52. Dombi Margit Átalányadót és tarta-
lékalapot szorgalmaznak: IPOSZ-tájér-
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tekezlet Karcagon. = Világgazdaság,
1993. okt. 19., 200. sz.3.p.

A rendezvényt október 18-án tartot-
ták.

53. Cs. Kovács Károly: Janicsárok pufajká-
ban. = Magyar Fórum, 1993. okt. 21.,
42. sz. 15. p.

A karcagi gépállomás Forradalmi Bi-
zottmányának elnökét, a Városi Mun-
kástanács tagját, Kemény Pált 1957
márciusában agyonverték. Beszélgetés
fiával.

54. Egészségügyi vállalkozás. Terjeszkedik
az IMC. = Figyelő, 1993. okt. 21., 42.
sz. 8.p.

Szeged, Szolnok és Kaieag új egész-
ségügyi központokkal gazdagodott.
Művese-állomásokat vettek át és szerel-
tek fel a legmodernebb gépekkel.

55. Az 1993. évi Kazinczy-díj és Kazinczy-
jutalom odaítélése. = Művelődési Köz-
löny, 1993. okt. 22., 28. sz. 1510-1511.
P-

Kazinczy-jutalomban részesült a kar-
cagi Gábor Áron Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola és a kisújszál-
lási 625. sz. Szakmunkásképző Iskola.

56. Szabó Miklós: A neobarokk altenger-
nagy és a kenderesi nagygyűlés. = Kriti-
ka, 1993. október, 10. sz. 16-18. p.

Horthy újratemetése. Humoros fotók
a temetésről.

57. Horthy. = Könyvvilág, 1993. október,
10. sz. 30. p.

Horthy Miklós dokumentumok tükré-
ben. Könyvismertetés.

58. P. L.: Kényszerlakhely után: Kenderes.
= Magyarok Világlapja, 1993. október,
10. sz. 6-7. p.

Képes beszámoló Horthy újratemeté-
séről. Fotók: Horthy István özvegye és
fia; Horthy Miklós szobrának megko-
szorúzása.

59. Dokumentumok. A tárgyilagos ítélet-
mondás a történelem feladata. = Refor-
mátusok Lapja, 1993. okt. 3., 40. sz. 4.
P-

Dr. Hegedűs Lóránt és dr. Kocsis
Elemér püspökök Horthy újratemetésén
elmondott beszéde teljes terjedelemben.

60. H. Haraszti Éva gyűjtése alapján:
Horthy Miklós dokumentumok tükré-
ben. (IV. r.) = Hírhozó, 1993. okt. 7., 16.
sz. 15. p.

Fotó is.

61. H. Haraszti Éva gyűjtése alapján:
Horthy Miklós dokumentumok tükré-
ben. (V. r.) = HíAozó, 1993. okt. 14.,
17. sz. 15. p.

62. Bokor Péter: A Horthy-proklamációtól
a nyilaspuccsig. Egy lázadás története. =
Magyar Hírlap, 1993. okt. 15., 240. sz.
8.p.

1944. október 15. Miért nem sikerült
Horthynak kilépni a háborúból.

63. Október 15-e részeseit kitüntették. =
Pesti Hírlap, 1993. okt. 16., 242. sz. 1. p.

Özv. Horthy Istvánná a Magyar Köz-
társasági Érdemrend középkeresztje ki-
tüntetést kapta. Fotó az eseményről.

64. H. Haraszti Éva gyűjtése alapján:
Horthy Miklós dokumentumok tükré-
ben (VI. r.). = Hírhozó, 1993. okt. 21.,
18. sz. 15. p.

Horthy háborús bűnösségével kap-
csolatos levelek.

65. Jávor Károly: Gulliver a vérmezőn? =
Hunnia, 1993. okt. 25., 47. sz. 55. p.

A szerző a tv Hét c. műsorában levetí-
tett Horthy-temetést ellenző tüntetést
minősíti.

66. H. Haraszti Éva gyűjtése alapján:
Horthy Miklós dokumentumok tükré-
ben (Vü. r.). = Hírhozó, 1993. okt. 28.,
19. sz. 15. p.

Kisújszállás
67. Szabó István: A maxus a maximumért!

= Magyar Mezőgazdaság, 1993. okt.
13., 41. sz. 32. p.

A Nagykun Mgtsz munkatársa adato-
kat közöl sertéstelepükről, és beszámol
a maxus hozamfokozó tesztelésének
eredményéről.

68. Az 1993. évi Kazinczy-díj és Kazinczy-
jutalom odaítélése. = Művelődési Köz-
löny, 1993. okt. 22., 28. sz. 1510-1511.
P-

Kazinczy-jutalomban részesült a kar-
cagi Gábor Áron Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola és a kisújszál-
lási 625. sz. Szakmunkásképző Iskola.

69. Versenyfelhívás a Hermán Ottó Orszá-
gos Biológiai versenyre az 1993/94. ta-
névre. = Művelődési Közlöny, 1993.
okt. 22., 28. sz. 1512-1513. p.

Rendezők: Jász-Nagykun-Szolnok
megyei TIT; Kisújszállás, Móricz Zsig-
mond Gimnázium.

Kunmadaras
70. Juhai Imre: Egy jó ötlet... = Hírhozó,

1993. okt. 21., 18. sz. 10. p.
A Jászladányban megrendezett jász-

sági nyugdíjasok kulturális találkozóján
részt vett a kunmadarasi Őszirózsa Dal-
kör és Citerazenekar.

71. Betörő a lelkészi hivatalban. = Magyar
Hírlap, 1993. okt. 26., 248. sz. 19. p.

Pénzt és étkészletet loptak el a kun-
madarasi református egyházközség lel-
készi hivatalából.

Martfű
72. G. L.: Ezúttal a Martfű és a Konzum

drágult. = Világgazdaság, 1993. okt.
15., 198. sz. 13. p.

Jelentés a tőzsdéről.
73. A Martfűi Tisza Cipőgyár Rt... = Napi

Gazdaság, Üzlet, Világ, Politika, 1993.
okt. 18., 241. sz. 3.p.

A gyár vegyesvállalat alapításáról írt
alá szerződést a grazi Lender und Schuk
céggel.

74. Mi folyik jövőre a Gold Fassl helyett? =
Világgazdaság, 1993. okt. 27., 205. sz.
12. p.

Megszűnik a Martfűi Sörgyár licenc-
szerződése.

75. Szuper technológia martfűi olajosok-
nak. = Esti Hírlap, 1993. okt. 28., 251.
sz. l l . p .

Korszerű étolaj-palackozó gépsor
kezdte meg működését a Cereol Nö-
vényolajipari Rt. martfűi gyárában.

Mezőhék
76. Técsi Zoltán: Paprikaparadicsom (pici

ecettel). = Tallózó, 1993. okt. 14., 41.
sz. 1949. p.; Jászkun Krónika, 1993.
okt. 5.

A Mezőhék Dry Kft. szárítóüzemét
mutatja be dr. Draskovits Dénes ügyv.
igazgató. Kirobbanó paprikatermés lett
a mezőhéki és mesterszállási határban.

77. D. D.: Mezőhék piros aranya. = Magyar
Mezőgazdaság, 1993. okt. 27., 43. sz.
l l . p .

Fűszerpaprika-termesztés és -szárítás
Mezőhéken.

78. Céltámogatásban részesülő önkormány-
zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16.sz.794.p.

Alapfokú oktatás, tornaterem: Jászte-
lek, Mezőtúr. A támogatást megkapják,
de az építési tervet felül kell vizsgálni.

79. P. S.: Következetesen, igényesen, szere-
tettel. Tanévnyitó Mezőtúron. = Refor-
mátusok Lapja, 1993. október 3., 40. sz.
5.p.

Szeptember 1. Beszámoló a reformá-
tus iskolák „egyesített" tanévnyitó ün-
nepségéről.

80. Kovács Imre: Mezőtúri rapszódia. A
harmadik virágzás. = Számadás, 1993.
okt. 7., 40. sz. 10-11. p.

A város helyzetéről Ádámné dr. Bag-
dán Piroska polgármesterasszony. A
mezőgazdaságról Bankó Béla. Élet a
tanyákon. Fotók.

81. Kovács Imre: A harmadik virágzás. =



Tallózó, 1993. okt. 14., 41. sz. 1953-
1954. p.; Számadás, 1993. okt. 7.

Nagykunság
82. Rekordtermés ellenére import. = Szá-

madás, 1993. okt. 21., 42. sz. 11. p.
Minden eddigit felülmúlt az idei rizs-

termés a Nagykunságban és a Közép-Ti-
sza vidéken.

Szajol
83. Céltámogatásban részesülő önkormány-

zatok. = Belügyi Közlöny, 1993. okt. 1.,
16. sz. 744-746. p.

Ivóvízhálózat építése: Jászjákóhalma,
Szajol.

Szolnok
84. Scharnitzky Viktor: Rátz László ván-

dorgyűlés. = Középiskolai Matematikai
és Fizikai Lapok, 1993. október, 7. sz.
298-299. p.

Július 6-9. XXXIII. Rátz László ván-
dorgyűlés. Szolnok. Röviden a rendez-
vényekről. Kiosztották a tíeke Manó
emlékdíjat.

85. Oláh Vera: Szolnoki mozaikok. = Kö-
zépiskolai Matematikai és Fizikai La-
pok, 1993. október, 7. sz. 299-300. p.

Július 6-9. Rátz László vándorgyűlés.
Rövid összefoglaló az előadásokról.

86. Pályázat mozgáskorlátozottaknak. =
Sansz, 1993. október, 9. sz. 45. p.

Mozgáskorlátozottak VII. Nemzetkö-
zi Fotó- és Színesdia Biennáléja. A szer-
vező a szolnoki Monfodi Alapítvány.

87. Jász-Nagykun-Szolnok megyei fotópá-
lyázatok /E93. = Pályázatfigyelő, 1993.
október, 10. sz. 15. p.

93/10/35. A pályázat meghirdetője a
Jászkun Fotóklub.

88. Sajátságos problémák tükre. = Pályázat-
figyelő, 1993. október, 10. sz. 16. p.

93/10/35. Fotópályázat mozgássérül-
tek számára. A pályaműveket Szolnokra
várja a Monfodi Alapítvány.

89. Hírmagazin. = Vendéglátás, 1993. októ-
ber, 10. sz. 17. p.

Vendéglátó és szállodaipari üzemgaz-
dászképzés indult a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Ta-
gozatán.

90. Kiállítás és vásár Szolnokon. = Mező-
gazdasági Technika, 1993. október, 10.
sz. 24. p.

Szolnoki Nemzetközi Mezőgazdasági
Vásár. A megyei gépgyártó cégek közül
az Agroker Rt., a Szolnoki Mezőgép, az
Alcsired, a Produker és az Growolf állí-
tott ki.

91. A Szolnoki Metszőkör grafikái. = Új
Pedagógiai Szemle, 1993. október, 10.
sz. 26., 46., 63., 70., 77. p.

A lapot a metszőkör munkái díszítik.
Az alkotók: Molnár Erika, Szávai Kata-
lin, Koczka István, Gajdács Edit, Váradi
Zsófia.

92. Megkérdeztük. = Ufómagazin, 1993.
október, 10. sz. 30-31. p.

Földes Attila író, kutató új könyvéről
és az ufókról. Fotó róla.

93. Lénárt Judit: Gondolatok könyvtáron
kívül. Tájak - korok - múzeumok. =
Turista Magazin, 1993. október, 10. sz.
32. p.

Híradás a szolnoki Tabán-tájházról.
Fotó az épületről.

94. Új zászlóalj Szolnokon. = Népszabad-
ság, 1993. okt. 2., 230. sz. 15. p.

Légi mozgékonyságú zászlóalj ala-
kult.

95. Különleges alakulat Szolnokon. = Ma-
gyar Nemzet, 1993. okt. 2., 230. sz. 6. p.

Légi mozgékonyságú zászlóalj ala-
kult.

96. A videotékák Szolnokra költöznek. =
Vasárnapi Hírek, 1993. okt. 3., 40. sz.
14. p.

Október 7-8. kedvezményes vásárt és
szakmai termékvásárt rendez a Filmter-
jesztők Országos Szervezetének (FŐSZ)
Független Kiadói és Videotékái Tagoza-
ta.

97. MTI: Jászkunsági MDF-jubileum. Túl a
belső válságon. = Pesti Hírlap, 1993.
okt. 3., 231.sz. 3.p.

Október 2., Szolnok - ötéves az MDF
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szerve-
zete.

98. Közművesített telkek. = Magyar Hírlap
(Alföld mell.), 1993. okt. 4., 230. sz. m.
P-

300 portát parcelláztak ki a szolnoki
Széchenyi városrészen.

99. Adj esélyt! = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1993. okt. 4., 230. sz. ül. p.

A megyei munkaügyi központ állás-
börzéje. 35 700 munkanélküli van a
megyében, ebből 4100 pályakezdő.

100. Medgyasszay Gy. Béla: A szolnoki
Cukorgyár az október 1-jei és 2-ai fő-
próba után... = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1993. okt. 4., 230. sz. I. p.

Képaláírás. Fotó a gyárról.

101. Für félti a demokráciát a baloldaltól. =
Népszabadság, 1993. okt. 4., 231. sz. 1.,
4.p.

PKT. 2. ünnepi ülést tartott Szolno-
kon az MDF Jász-Nagykun-Szolnok
megyei szervezete. Beszédet mondott
Für Lajos, Lezsák Sándor.

102. Papp János: Varsó már elesett. (Évfor-

dulós MDF-ülés Szolnokon.) = Ötéves
évfordulójára emlékezett a párt városi és
megyei szervezete.

103. Gönczi: Zenekar vetetlen ágyon. Del-
husa profit nevelt az amatőrökből. =
Kiskegyed, 1993. okt. 5., 40. sz. 17. p.

„Túl vakmerő" c. lemezzel jelentke-
zik a volt szolnoki Dessert együttes.

104. T. L.: Hagyománnyá válik. = Compu-
ter World Számítástechnika, 1993. okt.
5..40. sz. 6.p.

Szept. 23-24. Szolnok, UJ. Országos
Térinformatikai Konferencia. Témája:
önkormányzati informatika.

105. Nem lehet ideológiai visszarendező-
dés! = Pesti Hírlap, 1993. okt. 6., 233.
sz. 5,p.

Beszélgetés Petronyák László képvi-
selővel, az Országgyűlés Nemzetbizton-
sági Bizottságának tagjával.

106. Kihelyezett kormányülés Szolnokon
okt. 9-én. (Hír.) = Magyar Hírlap, 1993.
okt. 7., 233. sz. 3. p.

107. Kormányülés Szolnokon okt. 9-én. =
Pesti Hírlap, 1993. okt. 7., 234. sz. 3. p.

108. Kihelyezett ülést... = Népszava, 1993.
okt. 7., 234. sz. 3. p.

Október 9. kihelyezett kormányülés
Szolnokon.

109. Az Állami Vagyonügynökség nyílt
tenderei. = Magyar Hírlap (Pénz, Plusz,
Piac mell.), 1993. okt. 8., 234. sz. V. p.

A Solami Húsipari Rt. értékesíti álla-
mi tulajdonát.

110. Tolnai Aiital: Mi sürgős ebben az
országban? = Népszava, 1993. okt. 8.,
235. sz. 10. p.

A szolnoki szerző az MDF egy javas-
latát kérdőjelezi meg (a választás előtti 6
hónapban ne közvetítse a tv az Ország-
gyűlést).

111. Garázdák a kórházban. = Népszabad-
ság, 1993. okt. 8., 235. sz. 23. p.

Két szolnoki lakos rátámadt az őket
ellátó orvosra a Hetényi Géza Kórház
sürgősségi ügyeletén.

112. Kőváry E. Péter: Kihelyezett
kormányülés előtt. Beszélgetés a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei önkormány-
zat elnökével. = Népszabadság, 1993.
okt. 8., 235. sz. 6. p.

Az október 9-10-i ülésre készülve
nyilatkozik Boros Lajos a megye gond-
jairól, feladatairól.

113. Kihelyezett kormányülés Szolnokon
okt. 9-én. = Napi Gazdaság, Üzlet, Vi-
lág, Politika, 1993. okt. 11., 235. sz. 3.
P-

114. Nagy Ákos: Knézytmár szererik Szol-
nokon. = Magyar Hírlap, 1993. okt. 11.,
236. sz. 23. p.

Interjú az őszi idénytől a Szolnoki
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Olajbányászban játszó ifj. Knézy Jenő
kosárlabdázóval.

115. Kormánylátogatás Szolnokon. Prog-
ram majd csak februárban (MTI). =
Magyar Hírlap, 1993. oki. 11., 236. sz.
4.p.

Okt. 9. kihelyezett kormányülés. A
helyi Fidesz-szervezet véleménye.

116. Kampánykezdet nehézségekkel. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1993. okt.
11..236.SZ. III.p.

Okt. 3-án indult a kampány a szolnoki
Cukorgyárban.

117. Szolnok a kábítós/.er elleni küzdelem-
ben. = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
1993. okt. 11., 236. sz. II. p.

Drogkonferencia volt Szolnokon. Rö-
vid beszámoló a város tanulóinak kábí-
tószerrel kapcsolatos élményeiről vég-
zett felmérésről.

118. Bérezi Jenő: Mi tagadás, jólesett. =
Népszava, 1993. okt. 11., 237. sz. 11. p.

A levélíró a szolnoki papírgyár nyug-
díjasa, aki hiányolja a hagyományos
nyugdíjas-találkozókat és a kedvezmé-
nyesjuttatásokat.

119. Kormánylálogatás Szolnokon. Febru-
árra kormányprogram készül az elmara-
dott régiók felzárkóztatására. = Pesti
Hírlap, 1993. okt. 11., 237. sz. l .p.

Okt. 9. kihelyezett kormányülés.

120. Kormánylátogatás Szolnokon - prog-
ram és realitás. = Magyar Nemzet, 1993.
okt. 11., 237. sz. 4. p.

Okt. 9. kihelyezett kormányülés Szol-
nokon.

121. Létkérdések a privatizációról. = Nép-
szabadság, 1993. okt. 11., 237. sz. 4. p.

Vitaműsort tartottak Létkérdések
címmel Szolnokon. A vitára meghívott
vendégek: Szabó Tamás privatizációs
miniszter, Pál László képviselő. A ren-
dezvényen a papírgyár ügye is szóba
került.

122. Átlag fölötti támogatást ígértek a mi-
niszterek. Kormánylátogatás Szolno-
kon. = Magyar Nemzet, 1993. okt. 11.,
237. sz. 5. p.

Okt. 9. kihelyezett ülés.

123. G. A.: Ismét termelés Szolnokon. =
Magyar Hírlap, 1993. okt. 12., 237. sz.
11.p.

Kardos György vezérigazgató nyilat-
kozata alapján: több lépcsőben indítják
újra a szolnoki papírgyárat.

124. Hegedűs: Két pont különbség. = Esti
Hírlap, 1993. okt. 12., 238. sz. 15. p.

Szolnoki Olajbányász-Zalaegerszeg
71-69.

125. Volly György: Jordán után Szolnokon.
= Mai Nap, 1993. okt. 12., 278. sz. 22.
P-

Beszámoló a Szolnoki Olajbányász-
ZTE mérkőzésről (Szuper Liga).

126. Újraindítják. = Világgazdaság, 1993.
okt. 13., 196. sz. l .p.

Fokozatosan újraindítják a szolnoki
Papír Rt.-t.

127. Újraindítják a szolnoki papírgyárat.
Fél év a teljes üzemig. = Magyar Nem-
zet, 1993. okt. 13., 239. sz. 9.p.

Megszületett a döntés: fokozatosan
történik az újraindítás.

128. Közlemények. Szakok létesítése. =
Művelődési Közlöny, 1993. okt. 14., 27.
sz. 1481-1482. p.

Új szakok a Kereskedelmi és Gazda-
sági Főiskolán.

129. Szőke György: Végtelen végkielégí-
tés. = Telegráf, 1993. okt. 8.; Tallózó,
1993. okt. 14., 41. sz. 1954-1955. p.

130. Kassovitz László: A „szakemberek"
anarchiát teremtettek. = Magyar Fórum,
1993. okt. 14., 41. sz. 3. p.

Okt. 8-án a szolnoki Magyar Út Kör
szervezetének vendégei voltak a MIÉP
vezetői (Csurka István, Réti Miklós).

131. Takáts László: Egy határozott hölgy. =
Zsaru, 1993. okt. 14., 42. sz. 8. p.

Beszélgetés dr. Fancsali Ágnes őr-
naggyal, a szolnoki rendőrkapitányság
bűnügyi osztályának vezetőjével. Fotó
róla.

132. Szolnok Papír Rt. Előnyben a hazai
beszállítók. = Világgazdaság, 1993. okt.
14., 197. sz. 4. p.

Fokozatosan indul újra a termelés.

133. Jövőre termel a szolnoki papírgyár. =
Népszabadság, 1993. okt. 14., 240. sz.
5.p.

134. Mizsei Béla: Széljegyzetek a
jászszentandrási gyűléshez. = Heti Kis
Újság, 1993. okt. 15., 42. sz. 4. p.

A szerző az FKgP Szabó János vezet-
te frakció tagja a Torgyán-pártiakkal
vitázik, elhárítja azt a vádat, hogy az
általa képviselt körzetben (2. sz. Jásza-
páti vk.) az elmúlt 4 év alatt nem tettek
semmit. Felsorolja az elért eredménye-
ket.

135. Sz. Gy.: Patyolattiszta privatizáció
Szolnokon. = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1993. okt. 18., 242. sz. I. p.

Lezárult a Patyolat Kft. privatizáció-
ja. A vagyon 70%-át az Axon Rt. vette
meg. Interjú Tóth Tamás ügyvezető
igazgatóval.

136. A. Szabó Imre: Szolnok: A háttérben
előkampány?... = Magyar Hírlap (Al-
föld mell.), 1993. okt. 18., 242. sz. IV. p.

Politikai ügy áll a belvárosi forgalmi
rend megváltoztatásának visszavonása
mögött. Az érintett Buday György al-

polgármester. Nyilatkozik az elképzelés
egyik kidolgozója, Orgovány László.

137. (L. D.): Gyermekvilág a régi falun.
Nemzetközi tanácskozás Jászberényben
és Szolnokon. = Magyar Nemzet, 1993.
okt. 18., 243. sz. 16. p.

Október 16-17.

138. Csinta Samu: Szolnokon elkelt a Pa-
tyolat. = Pesti Hírlap, 1993. okt. 20.,
245. sz. 7. p.

A Patyolat Kft. önprivatizációjáról.
Az ügyletet lebonyolító Hozam Rt. igaz-
gatója, Baji Csaba és az új tulajdonos
Axon Rt. igazgatója, Tóth Tamás nyilat-
kozata alapján.

139. Döntöttek a Szolnok Papír Rt. újrain-
dításáról. = Figyelő, 1993. okt. 21., 42.
sz. 8. p.

140. Egészségügyi vállalkozás. Terjeszke-
dik az IMC. = Figyelő, 1993. okt. 21.,
42. sz. 8. p.

Szeged, Szolnok és Karcag új egész-
ségügyi központokkal gazdagodott.
Művese-állomásokat vettek át és szerel-
tek fel a legmodernebb gépekkel.

141. Pap Béla: Tartozni valahová. = Zsaru,
1993. okt. 21., 43. sz. 4. p.

A szerző, a szolnoki Osztap Ben<Jer
Művészettámogató Gyakorlati Egyesü-
let elnöke nyilatkozik „Három Béla Pos-
tás" c. kisdokumentumfilmjéről rövi-
den. Fotó róla.

142. K. Sz.: A lakossági hitelkonszolidáció
az OTP nélkül elképzelhetetlen. Köz-
gazdász tanácskozás Szolnokon. = Napi
Gazdaság, Üzlet, Világ, Politika, 1993.
okt. 25., 246. sz. 3. p.

A Magyar Közgazdász Társaság
Szolnok megyei szervezete pénzügyi
szakemberek meghívásával fórumot
szervezett.

143. A szolnoki rendőrséget is a Védelem
védi. = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
1993. okt. 25., 247. sz. ffl. p.

A jászberényi Védelem Kft.-t bízta
meg a megye rendőrfőkapitánya va-
gyonvédelmi rendszer kiépítésével. Rö-
viden a cégről.

144. Rádi Antónia: A szolnoki papírgyár
bizakodik és dacol a túltermelési válság-
gal. = Népszabadság, 1993. okt. 25.,
248.sz.5.p.

A bezárás okai, az újraindítás lehető-
ségei. Fokozatosan indul be a termelés.

145. (Fehér): Jenki hűséges! = Kiskegyed,
1993. okt. 26., 43. sz. 13. p.

Beszélgetés ifj. Knézy Jenővel, a
Szolnoki Olajbányász játékosával. Fo-
tók is.

146. Szolnoki nyomdagondok. = Népsza-
badság, 1993. okt. 26., 148. sz. 5. p.

Okt. 26-án közgyűlésen dönt a város
önkormányzata a Verseghy Nyomda



Kft.-ben lévő üzletrészének eladásáról,
melyet a többségi tulajdonos Elektrosoft
Rt. szeretne megvásárolni.

147. Hajdú Krisztina: Világelsőként elfe- T Í S Z 3 ~ t O
lejtve. = Magyar Hírlap, 1993. okt. 26.,
248. sz. 15. p.

A New Yorkban először megrende-
zett monodráma-világfesztivál első díját
Váry Károly, a Szigligeti Színház művé-
sze kapta. Beszélgetés a díjnyertes da-
rabról előadójával. Fotó is.

148. K. Sz.: A szolnoki cukorgyár nem áll
le. = Napi Gazdaság, Üzlet, Világ, Poli-
tika, 1993. oki. 27., 248. sz. 3. p.

A cukorrépa-feldolgozást napi 628
vagonról 250-re csökkentette a gyár,
hogy elkerülje a leállást.

149. Fafaragó krumplival. = Mai Nap,
1993. okt. 27., 292. sz. 10. p.

Polyák Ferenc fafaragó kiállítása a
Széchenyi István Általános Iskolában.
Fotó róla.

150. Nyolc év börtönre ítélték a láncfűré-
szes gyilkost. = Népszabadság, 1993.
okt. 28., 251. sz. 15. p.

Férjél gyilkolta meg brutális módon
Debreceni T.ízscfnc

151. Szolnoki egyezség. = Népszabadság,
1993. okt. 28., 251. sz. 5. p.

Az önkormányzat eladja a Verseghy
Nyomda Kft.-béli tulajdonjogát az
Elektrosoft Rt.-nek. Nyilatkozik Várhe-
gyi Attila polgármester.

152. Miért nyitja meg Prinzhorn újra a
szolnoki papírgyárat? Pályázik a Duna-
packra. = Napi Gazdaság, Üzlet, Világ,
Politika, 1993. okt. 29., 250. sz. 1. p.

153. Szerelmi dráma? = Kurír, 1993. okt.
29., 295. sz. l .p .

A megyei büntetés-végrehajtási inté-
zet parancsnoka főbe lőtte magát szol-
gálati fegyverével. Az ügy körül hírzár-
lat van, de a cselekedet oka valószínűleg
szerelmi dráma.

154. K. Sz.: Gazdasági főiskola nyílt Szol-
nokon. = Napi Gazdaság, Üzlet, Világ,
Politika, 1993. okt. 30., 251. sz. 16. p.

Az intézmény neve: Kereskedelmi és
Gazdasági Főiskola. Célja: a térség gaz-
dasági fellendüléséhez nélkülözhetetlen
szakemberek képzése. Új posztgraduális
szak is indult a Qaliforum Angol-Ma-

gyár Marketing Tanácsadó Társasággal
karöltve.

Tiszaug

155. P. R.: Horgászbottal. Csukázás követ-
kezik. = Magyar Hírlap, 1993. okt. 8.,
234. sz. 24. p.

A Tisza-tó az ország egyik legjobb
csukázó vize. Az állítást igazolja a cikk.

156. G. Z.: „Hát kérem, kevesebbet is
elfogadtam volna." = Magyar Hírlap,
1993. okt. 14., 239. sz. 19. p.

A 76 éves tiszaderzsi Kiss László
bírósági ügye. Az általa elkövetett gyil-
kosság története.

Tiszaföldvár
157. Árkosi: A Hét Törzs Tiszaföldváron.

A polgármester megunta a dolgot. = Mai
Nap, 1993. okt. 22., 288. sz. 6. p.

Tájékoztatóra készül Marosfalvy Er-
nő.

158. A Hét Törzs Alapítvány kuratóriuma:
nyílt levél. = Magyar Hírlap, 1993. okt.
25., 247. sz. 18. p.

A tévéhíradó adásában október 20-án
elhangzott riport kiegészítése. Jelenleg
az 1992-93. évi adókötelezettség ellen-
őrzése zajlik az alapítványnál.

159. Államosítás vagy felzárkóztatás? A
takarékszövetkezetek vegyes érzelmek-
kel fogadták a vidéki bankhálózatot. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1993. okt.
25., 247. sz. I. p.

A megye 13 takarékszövetkezetéből
egyedül a tiszaföldvári nem írta alá a
pénzintézeti integrációs szándéknyilat-
kozatot.

Tiszapüspöki
160. K. E. P. (Kőváry E. Péter): Békaporon-

tyok és szaktanárok tábora. Tiszapüspö-
kinek pénz kell a folytatáshoz. = Nép-
szabadság, 1993. okt. 8., 235. sz. 11. p.

A faluban működik a megye termé-
szetvédelmi és biológiai tábora.

161. Sz. P.: Körösit az Országos Etikai
Bizottság is kizárta. = Magyar Hírlap,
1993. okt. 8., 234. sz. 5. p.

Körösi Imrét először a parlamenti
frakció, majd saját tiszaugi szervezete
kezdeményezésére a Megyei Etikai Bi-
zottság is kizárta az MDF-ből.

162. Kizárta Körösi Imrét az MDF Orszá-
gos Etikai és Fegyelmi Bizottsága. =
Népszava, 1993. okt. 8., 235. sz. 3. p.

Október 7-től nem tagja az MDF-nek.

163. Lezárják... (Hír.) = Népszabadság,
1993. okt. 14., 240. sz. 15. p.

Okt. 15-18. között útburkolat javítása
miatt lezárják a tiszaugi közúti-vasúti
hidat.

164. MTI: Lezárják a tiszaugi hidat. =
Magyar Nemzet, 1993. okt. 15., 241. sz.
16. p.

Okt. 15-18. között.
165. Szabó írásban válaszol. = Magyar

Hírlap, 1993. okt. 20., 244. sz. 5. p.
Körösi Imre újból interpellált a priva-

tizációs miniszterhez.

166. A kamara a kamarákról. = Számadás,
1993. okt. 28., 43. sz. 15. p.

Sajtótájékoztatót tartott a kamarai tör-
vényről a Magyar Agrárkamara elnöke,
Körösi Imre.

Túrkeve
167. Barna Béla: Szélmalmok az Alföldön.

= Turista Magazin, 1993. október, 10.
sz. 11. p.

A tiszántúli malmok közül a túrkevei
(1850 körül) és a karcagi (1820 körül)
malmot említi a cikk.

168. T. T.: Gyermekgyilkosság. = Esti Hír-
lap, 1993. okt. 5., 232. sz. 16. p.

Okt. 4-én Csonka Gellért kéthónapos
kisfia halálát okozta.

169. Megfojtott csecsemő (bűnügyek - bal-
esetek). = Magyar Hírlap, 1993. okt. 6.,
232. sz. 23. p.

Cs. Gellért 22 éves túrkevei lakos
gyermeke halálát okozta.

170. D. L: Megfojtotta kisfiát. = Pesti Hír-
lap, 1993. okt. 6., 233. sz. 4. p.

Az elkövető Cs. Gellért túrkevei apa.



MELLÉKLET

Pályázati felhívás
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet,
melynek célja a jászok és a Jászság történeti, néprajzi, kulturális,
oktatási és közművelődési értékeit gyarapítók támogatása.

Pályázhatnak azok a magánszemélyek és jogi személyek, akik és
amelyek a fenti célokat szolgáló törekvéseikhez,
kezdeményezéseikhez anyagi támogatást várnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, törekvésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a

pályázó az anyagi támogatást kéri;
- a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét, ideértve a már rendelkezésre álló anyagi

fedezetet, továbbá a kért támogatás felhasználásának részletes tervezetét;
- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, továbbá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet

megnevezésével) ahová a megítélt összeget kéri, a számlatulajdonos nevének feltüntetésével;

- két ajánló véleményét a pályázatról.

A pályázatok benyújtási határideje: 1994. március 31.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1536 Budapesti 14 Pf. 367

Egyidejűleg „A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
közzéteszi az általa alapított

„Jászságért" Díj
harmadik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el életműve elismeréseként, aki a Jászság művelődési és oktatási
életében kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj összege: 75 000 Ft.

A díjazandó személyére részletes indoklással javaslatot kér és vár a kuratórium magánszemé-
lyektől és jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 1994. március 31.



MELLÉKLET

Pályázati eredményhirdetés
„A Jászságért" Alapítvány legutóbbi pályázatára beérkezett 36
pályaművet a kuratórium elbírálta. 468 ezer forint értékű
támogatásban részesítette a következő 16 pályázatot:
1) Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény

A Jászsági Évkönyv kiadása 50 000 Ft

2) Gulyás János ny. tanár, Jászdózsa

Helytörténeti pályamunka kiadása 20 000 Ft

3) Református Egyház, Jászberény

11) Barkóca Gyermektáncegyüttes, Jászberény

Jászsági viselet elkészíttetéséhez 30 000 Ft

12) Városi Könyvtár, Jászberény
1945 előtti, hiányzó anyagok beszerzésére

9) Muhoray György, Jászberény
A „Jászkun tisztségviselők 1745-1876 kö-
zött" c. helytörténeti munka elkészítéséhez
30 000 Ft

10) A jászárokszállási tájház kialakításához és
berendezéséhez 100 000 Ft

Középiskolásoknak, egyetemistáknak szer-
vezett bibliaolvasó-tábor 20 000 Ft

4) Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény

A vegyeskar németországi vendégszereplé-
séhez, utazási támogatásként, Fózer Kriszti-
na, Mészáros Katalin, Szabó Brigitta tanu-
lóknak 3000-3000 Ft

5) Rózsa Dániel tanuló, Jászberény

Németországi cserediák kiutazáshoz 10 000 Ft

6) Kiss Szabolcs főiskolai hallgató, Jászberény

Egyesült Államok-beli szakmai gyakorlathoz
10 000 Ft

7) Újireg község (Tolna megye) kirajzott jásza-
inak, az új római katolikus templom építésére
40 000 Ft

8) Dr. Rózsa Péter egyetemi adjunktus (Debre-
cen)

A jászágói középkori templom kőanyaga le-
hetséges származási területének meghatáro-
zásához 29 000 Ft

(fénymásolás, mikrofilmezés), művek kötte-
tésére 20 000 Ft

13) Sallai János, Budapest
A , Jászalsószentgyörgy a térképtörténet tük-
rében" c. tanulmány elkészítésére 20 000 Ft

14) Görbe Béla vállalkozó, Jászárokszállás

A városi filmszínházban művészi értékű mo-
zielőadások és más kulturális, közhasznú
rendezvények támogatására 50 000 Ft

15) Református Egyház Gólya Óvodája, Jász-
berény

Természetismereti program 10 000 Ft

16) Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény

A II. N osztály (nyolcosztályos gimnázium)
„Hajta szépségei" c. természet- és társada-
lomtudományi programjához 20 000 Ft

A kuratórium által alapított és második alkalommal kiút Jászságért Díjat,
s a velejáró 75 000 Ft elismerést

Macsi Sándor
ny. tanár (Jászágó) nyerte el a jászágói helytörténeti gyűjtemény létrehozása és három évtizedes fejlesz-
tése érdekében kifejtett önzetlen munkájáért. A falumúzeum megteremtésével évtizedekkel megelőzött
több jászsági települést, s így megőrizte a helyi népélet, gazdasági tevékenység, művelődés, iskolaügy

tárgyi emlékeit. A gyűjtemény szakszerű bemutatásával hozzájárult a tanulóifjúság helyismeretének
bővüléséhez, a jászsági értékek közkinccsé tételéhez, a jász öntudat gyarapításához.

„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma



47 Kör/tér
Híreink:

- November 22-én Padár Julianna ifjú karcagi olvasóival
találkozott. Először a Györffy István Általános Iskolában
járt, majd a Gábor Áron Gimnáziumban szerepelt. Ez utóbbi
helyen szép műsort adott a költőnő verseiből a Szabó Pál
Irodalmi Önképzőkör.

- December 8-án, szerdán szerkesztőségünk vendége
volt Für Lajos honvédelmi miniszter és Lőrincz Kálmán ff
vezérezredes. Baráti beszélgetésre invitálták a megyei lapok JBI
vezetőit. ?o

- Tóth Sándor iparművész kiállítása nyílik december ^
17-én, pénteken 17 órakor a Szolnok Városi Művelődési J£
Központ 2. emeleti Galériájában. A kiállítást Körmendi E
Lajos nyitja meg. A tárlat január 9-ig tekinthető meg 13-18 "<p>
óra között. »§

SZŰRÖS IVÁN

A szerkesztőség
postájából

Tisztelt Szerkesztőség!
Szabó László vitacikkéhez szeretném hozzáfűzni:
Szabó L. írja: „nincs hatalmi presszió..." (aug.-szept.

szám 17. oldal jobbra lent).
Szolnokon, Egerben, Vácon stb. nyert tapasztalataim

szerint igenis van presszió, mégpedig a még mindig befo-
lyásos nómenklatúra oldaláról. Szolnokon a Tisza kertjében
az emberek előbb félénken körülnéznek, mielőtt politikai
témáról vagy hazánk szomorú helyzetéről beszélnek. Talán
á szomszéd asztalnál ül a rendőrtiszt, aki őket 56-ban
félholtra verte!

Egy ismerősöm, nem Szolnokon, majdnem mindennap
találkozik az utcán a pribékkel, aki őt ezelőtt 30 évvel verte
és kínozta, s aki ma is magas állásban van.

A listái tudnám folytatni, de nincs értelme, mindenki
ismeri a helyzetet.

És természetesen a nómenklatúra ma is képes az ellene
vétőket likvidálni, ha nem is fizikai értelemben, mint a régi
időkben.

Szívélyes üdvözlettel
D. Te'.egdy, Linz (Ausztria)

Köszöntő és ajánlás
Új színnel gazdagodott a megye kulturális élete, melyre

nagyon ráfért már az erősítés, a frissesség, az újdonság
érzetének a szele.

Megszületett a Verseghy Kiadó, mely már születése
pillanatában olyan kiadói célokat tűzött maga elé, melyek
hosszú távon hiánypótló jellegűek e tájon, s az olvasók
széles táborának kívánalmait, igényeit igyekeznek kielégí-
teni.

mindhalálig m
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Debütáns kiadványuknak mind a témája, mind pedig a
szerző napjainkban igen vitatott személyisége is garancia
arra, hogy leendő bestsellert tart kezében az olvasó.

„Nagyon összekuszálódtak a dolgok, már gyakorlatilag
végképp kicsúszott a talaj a lábam alól, egyetlen »problé-
ma« az egész életem. De én nem az az ember vagyok, aki
leül és várja a semmit. Aktívan kell fellépni a sors kihívása
ellen! Az agyam lázasan keresi a kiutat az örvényből. De a
környező közeget és folyásirányait nem könnyű megváltoz-
tatni. Át kell vágni a gordiuszi csomót.

Miután mindent meghánytam-vetettem és mivel európai
vagyok, csak egyeüen lehetőséget látok magam számára.

IDEGENLÉGIÓ."

így kezdődik ez a már-már dokumentumértékű könyv,
melyet ezúton is ajánlunk a Kedves Olvasó figyelmébe.

A könyv külön érdekessége, hogy szerzője Szűrös Iván,
dr. Szűrös Mátyásnak, a nem is akármilyen pályát befutott
politikusnak, az Országgyűlés egyik jelenlegi alelnökének a
kisebbik fia. Jóllehet, az Idegenlégióba való belépésekor öt
évet írt alá, ám két esztendő múlva - sok társához hasonlóan
- ő is megszökött a világ egyik legzártabb, legnehezebb,
leghírhedtebb zsoldoshadseregéből.

A könyv megvásárolható, vagy megrendelhető a Ver-
seghy Kiadónál. (Címe: 5000 Szolnok, József A. út 36. Tel.:
(56) 371-956, ill. 343-494.)

Ára: 330 Ft.



Folytatás az I. oldalról

csodálkozó, fénylő tekintetű legényke, mint amilyen amazoké, a
tisztáké, ott áll ő is az ünneplők/gyászolók között, az ő kezében is
virágocska reszket, ő is lerakja a tatára amit hozott, mint azok a
bácsik és nénik és gyerekek - amott.

Azután itt vannak az orosz katonák, akik csak voltak orosz
katonák, egészen addig a pillanatig azok voltak, amíg egy golyó, vagy
egy gránát meg nem ölte őket Budapesten vagy Ocsán, amíg egy
Molotov-koktéltól felrobbant tankban szénné nem égett az arcuk, a
lestük, a csontjuk. Onnantól kezdve halottak voltak, mint mindenki
más, akinek az élete valamilyen módon befejeződik. Velük mármost
mi legyen? Mert egy katona végképp csak katona. Hallgattam
napokban Szakály-hadtörténészt a rádióban, aki arról beszélt, hogy a
tisztek mondhatják azt adott pillanatban, hogy nem, és kiléphetnek a
katonai kötelékek közül. Elmehetnek hentesnek, a maffiához ítélet-
végrehajtónak (mind keresettebb ez a rezzenéstelen arcot és kezet
igénylő szakma mostanság, ebben a térségben), vagy elszegődhetnek
tanácsadónak egy vegyesvállalathoz.

Egy közlegény azonban ezzel a nem-mel golyót röpíttethet a
fejébe, mert ő a kötelékből önként nem szállhat ki, csak ha elöli magát,
egy ilyen nem-me\ évekre bezárul mögötte a börtön vasajtaja,
egyáltalán - egy katona sem gyávaságból, sem hősiességből nem
mondhat soha nem-ex. Aki volt katona, pontosan tudja ezt. A
regényekben persze igen, ott mondhat, és a romantikus, jókról-rosz-
szakról szóló mesékben. Na, még ott is. És a háborúban - ötvenhatra
gondolok éppen - válogatás nélkül esnek el civilek, katonák, ártatla-
nok és gazemberek, hősök és balekok.

Én azt hiszem, a földnek semleges íze van. A halottak száját
ellömő föld nem válogat a szájakban. Ahogy nem válogat a nyüvek
birodalma sem. Ám ezzel nyilván nem mondhatom azt, hogy mind-
egy, ki hogyan él, egyformán süvegeljük meg a hősöket és a litrokat.
De azt mondom, vigyázzunk az élőkre, vigyázzunk a gyászunkban a
gyászunkkal, tudjunk méltósággal és nagylelkűséggel gondolni azok-
ra is, akik adott időben nem vizsgáztak helytállásból, emberségből
csillagos ötösre. Mondjuk, hármasra sem. Ne halálukban ítéljük meg,
ítéljük el az embereket, hanem az életükben. Másként, az élet tényeit
bíráljuk, a halottat hagyjuk örök álmát aludni. Az utókor tisztánlátása
egyébként is csak összekeveri a történelem elmozdulásait mindentu-
dásával, mindenlébenkanálságával. Mert az ember leginkább emberi
vonása, hogy esendő. Esendő az életre, esendő a szerelemre, esendő a
halálra. Ezzel az esendőséggel vív végeláthatatlan, és jószerével
reménytelen küzdelmet élete során. Semmitől sem irtózom jobban,
mint a tévedhetetlenektől, a héroszoktól. Semmi sem ijeszt jobban,
mint a hibátlan jellemek. Mint a makulátlan életek. Valami lefojtott-
ság, valami csalárdság, valami elhallgatottság, valami nagy átverés
van mögöttünk. És feltehetően szomorúbb a titkuk, mint azt el lehetne
képzelni.

Rossz napon halt meg tehát Apa, tavaly október 22-én. Amikor az
ország ünnepelni készült. Akkor még nem gondoltam arra, hogy az
ország - ha ez a rendszer tartósan fenn tudja tartani magát - még
hosszú ideig, minden évben ünnepel. Ünnep és gyász. Egyelőre
együtt van ez a kettő ebben az ünnepben, ünneplésben, az ismét
felnyitott sebekből még szivárog a vér, a halálok körül nagy a zaj, az
élők még nem foglalták el a helyüket az élet megváltozott installációi
között De úgy lesz törvényszerű - gondolom -, hogy a későn
megkapott végtisztesség tudata háttérbe fogja szorítani a gyászt, a
keserűséget, a bosszúvágyat, a gyűlöletet, és marad az ünnep, sőt,
mindinkább előtérbe fog kerülni egy másik mozzanat: a Magyar
Köztársaság kikiáltásának a napja.

Azon éppen ott voltam, a kikiáltáson. Hatalmas néptömeg a
Kossuth téren, ember ember hátán, azon a napon épp nem (mág nem)
ember embernek farkasa-játék játszódott a parlament közelében,
gondolom és reméltem, a Földművelésügyi Minisztérium tetőablakait
jó előre ellenőrizték, illetéktelen lövöldözőktől megtisztítandó. Len-
gett a hatalmas magyar zászló a parlament erkélyén, kijött Szűrös
Mátyás, régolta ismerős ember, és hirdetett A tömeg ujjongott, és
kórusban szidta az oroszokat. Nem sokáig, csak úgy, spontán, amikoT
szóba kerültek. Valahogy nem éreztem magam akkor, ott, jól.
Részben, mert talán mégse a Szűrös volt a legalkalmasabb, aki, ha már

ilyesmi adódott, hirdetett. Részben, mert én szabadon nem szere-
tem szidni az oroszokat. Tömegesen mégkevésbé. Olyan snassz
volt, ahogy rikoltoztak ott, a fene nagy szabadságuk tudatában az
emberek. így rikoltoztak azután Göncz beszéde alatt, később, így
a vérmezei gyűlésen, később... A szabadságnak ára van, azt vérrel
és élettel megfizették már az elődök. A demokráciának ára van -
keservesen szokjuk meg, hogy ezt viszont nekünk kell megfizetni.
Virágozzék minden madár! A tömeg többnyire ostoba és hergelhe-
tő, az ordas eszmék mindig ember formájú képviselőik által
vannak jelen a hétköznapjainkban... Tessék szokni a mindenki
demokráciáját!

Ott is hagytam a demonstrációt, nem kellett volna, Óbudán
ugyanis leültem verset úni a Fő téren egy padra (micsoda ostoba
ötlet!, de a kutya sem járt arra akkoriban, mindenki a város pesti
oldalán örült a szabadságnak - jogos volt az öröm, habár, mint
kiderült, korai), leültem, írtam, és elveszítettem életem egyetlen
Dániel Hechter töltőtollal. Mindegy.

Szóval, ezt is ünnepeljük. Apa, a kikiáltást. Majd. Az emberek
rendezvényekre sietnek, a tévéből éjjel-nappal ömlik az ünnepi
műsor, az ilyen-olyan megemlékezés, cellarabok mondják el század-
szor is, hogyan történt, és hogyan nem történt akkor, akasztófa
árnyékában zajlik a talkshow, az ember ijedten veszi észre, hogy -
belefásult. Chicagóban például határozottan felbosszantott Hármain
Pista barátom, aki egy Magyarországról szerzett ötvenhatos interjúfil-
met nézetett meg velem, ahelyett, hogy elmentünk volna valamelyik
blueskocsmába. Hát nem érted? Hát nem érdekel? - kérdezte vadul
csillogó szemmel. - Nem fantasztikus, hogy ez a törékeny asszony azt
mondta a Bajusznak, hogy ha nem hagyja el az irodáját, akkor tökön
rúgja? Hogyan mondjam el neki, az érintettnek, hogy nem igazából.
Az embernek van egy tűréshatára, s ha azt áthágják - legyen az ügy
bármilyen magasztos - akkor vége. És azt az elmúlt időben meglehe-
tősen át- és meghágták. Kikapcs.

(Én láttam, milyenek voltak a FIN-napok rendezvényei, éltem
bennük, csináltam is őket, koromnál fogva. Most azt látom, hogy az
ötvenhatos megemlékezések ugyanilyen banálisak, sablonosak, una-
lomtól körüllengettek az iskolákban. A világban nincs semmi új,
minden csoda három napig tart, hirtelen több közhely nem jut
eszembe a dologgal kapcsolatban. Nincs mit szégyenkeznünk, megint
nem tudtuk kitalálni a hogyant. Hogy mit, az egyértelmű, ugyebár.
Vagy majdnem.)

Kérdezgettem én apámat, hogyan is volt ez az október. Azt
mondta, nem tudja. Nem vett benne részL Atyai nagyapám ötvenhat
októberében halt meg. Kérdeztem Apát, van-e a halálának köze a
forradalomhoz. Legyintett, semmi, torokrák, szimpla torokrák. Az-
után még kiderült, hogy a forradalom kitörésének a napján járt Pesten.
Átutazóban volt, Tatabányáról tartott haza, Abonyba. Sok embert
látott, épp a fősodor mellett haladt a Nyugati felé, alig tudott
elvergődni a vonathoz. Miért nem maradtál ott? Most hős lennél!
Megvonta a vállal Mert nem tudtam, mi történik ott. Azt viszont
tudtam, hogy ti vártok engem, itt Hát, szó ami szó, Apából tényleg
nem lett hős. Apa megmaradt annak, aminek teremtette a sors:
Apának. Ha élne, sem lerme most a tévében, rádióban, nagygyűlése-
ken visszaemlékezek között. Nem lehetne rá hivatkozni, mint ahogy
az előző rendszerben is lehetett hivatkozni - más érdemekre. Különös,
hogy minden rendszerben lehet valamire hivatkozni. Valakire, vala-
milyen időre, amely kedvezményekre fog jogosítani. Riasztó, amikor
a nagy ügyekből ennyi marad: hivatkozó, kedvezményekért ácsingó-
zó utódok.

Apából nem lett hős. Apából halott lett az abonyi temetőben.
Odáig nem hallatszanak el a nemzeti ünnep hangjai. Állok a sír
mellett, azon tűnődöm, vajon ha nem vonná el Apa a figyelmemet,
tudnék-e csatlakozni a többiekhez? Talán már nem. Nem, bizto-
san. Leveleket sodor a levegőben a szél, eső csapkod, goromba az
idő. Tél jön, a második tél Apa nélkül. Kubikostaligákon jár az
eszem, nyikorognak az őszben. Lépések a még fel nem ázott
avarban, fegyverropogás. Bizonytalan, nehéz idők.

A FOR KALARA


